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Impian masa lalu berbicara sekarang

1

(Video: 10 dtk) Para ilmuwan berkata bahwa semua kita
biasanya bermimpi beberapa kali setiap malam. Tapi
kebanyakan dari mimpi kita, tidak kita ingat.
3

4
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Kemungkinan mimpi yang paling berkesan dicatat
sejarah terjadi pada suatu malam, 2,600 tahun yang lalu,
di kerajaan Babilon Purba. Cerita dari mimpi ini dicatat
dengan baik, itu ditulis dan diceritakan oleh orang yang
telah mengalaminya.
Buku Alkitab Daniel Pasal 2 menceritakannya. Orang
yang mendapatkan mimpi itu adalah Raja
Nebukadnezar yang berkuasa, tidak dapat (atau tidak
mau) menyebutkan mengenai mimpinya. Dia tahu
bahwa mimpinya bukan mimpi yang biasa. Dia tahu
mimpi aneh harus mempunyai arti yang sangat penting.
Dan sungguh demikian adanya!
Allah memberikan kepadanya mimpi yang memberikan
garis besar bagi kita mengenai sejarah dunia -- terutama
Eropa dan Timur Tengah -- dari zaman Raja
Nebukadnezar sampai ke akhir zaman!
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2

Seorang sarjana yang pikun sedang berada di kereta api
asik membaca. Kondektur lewat dan meminta tiket.
Sarjana itu mencari di semua kantongnya tetapi tidak
menemukannya. Sekali lagi dia cek kembali dengan
agak gugup. Kondektur mengatakan dengan lembut,
“tidak apa-apa tuan, jika engkau telah menemukannya
kirim saja ke perusahaan. Saya yakin tuan mempunyai
tiket tersebut. Sarjana tersebut berkata dengan panik,
“Tapi engkau tidak mengerti saya harus
mendapatkannya sekarang karena saya perlu tiket itu
untuk mengetahui kemana seharusnya saya pergi!
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Terimakasih karena Dia telah membagikan kepada kita
apa yang akan terjadi. Babilon, kerajaan dunia yang
pertama adalah yang terbesar, terkaya dan sangat
berpengaruh diantara kerajaan-kerajaan yang dikenal
pada masa itu. Juga mempunyai Raja yang sangat
berkuasa. Raja ini telah mengatur dengan kekuatan
yang menyimpang untuk mengalahkan musuhnya satu
persatu hingga kerajaannya berdiri sebagai Ratu
bangsa-bangsa.
Pada tahun ke dua dari pemerintahannya, Raja
Nebukadnezar tidur sambil berpikir berapa lama
kerajaannya akan bertahan. Dia, sebagaimana
pemerintah yang lain, ingin mengetahui masa depan.
Pada malam itu, Allah dari Surga melihat ke bawah dan
memilih untuk mempercayakan diktator yang baik hati
itu melihat masa depan.
Ketika Raja bangun dari tidurnya, dia merasa gelisah.
Dia telah mengalami mimpi, dan ia tahu bahwa mimpi
itu sangat penting, tapi ia tidak bisa mengingat
mimpinya! Kerajaan Babilon mempunyai tempat yang
penting dalam mimpi, sehingga Raja ingin mengetahui
mimpi beserta artinya.
Sudah tentu, dia mempunyai ahli jampi, ahli sihir, dan
orang Kasdim. Mereka dapat mengatakan kepadanya
apa yang terjadi. Pada pagi-pagi itu mereka semua
disuruh datang ke istana. Ketika mereka datang dan
berdiri dihadapan raja, dia berkata kepada mereka,
(Teks: Daniel 2:3) ...Aku bermimpi, dan hatiku gelisah,
karena ingin mengetahui mimpi itu.
Daniel 2:3

11

12

2

Orang-orang ini sama dengan kebanyakan orang yang
berpura-pura mengetahui dan bisa memberitahukan
masa yang akan datang. Mereka dapat menerka arti dari
mimpi-mimpi, tetapi mereka tidak mengetahui dengan
sesungguhnya arti dari mimpi tersebut. Mereka
mengulur waktu. Akhirnya mereka berkata,
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(Teks: Daniel 2:4) ..Ya raja, kekallah hidupmu!
Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka
kami akan memberitahukan maknanya.
13

(Teks: Daniel 2:5,6) Tetapi raja menjawab pada kasdim
itu aku telah mengambil keputusan
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14

yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku
mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan
dipenggal-penggal,
15

dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi
timbunan puing.

16

Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu
dengan maknanya, maka kamu akan menerima hadiah,

17

pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar
daripadaku. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku
mimpi itu dengan maknanya. Ayat 4-6.
18

Sekali lagi mereka meminta raja memberitahukan
mimpinya. Raja itu mengetahui bahwa mereka adalah
penipu. Dia mengancam mereka sekali lagi dan
akhirnya mereka mengaku,
19

(Teks: Daniel 2:10,11)Para Kasdim itu menjawab raja:
tidak seorangpun dimuka bumi yang dapat
memberitahukan apa yang diminta tuanku raja!
20
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dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya
dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari
seorang berilmu atau seorang ahli jampi atau seorang
Kasdim.
21

...dan tidak ada seorangpun yang dapat
memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dari
dewa-dewa yang tidak berdiam diantara manusia.’
22

Alkitab berkata raja sangat marah dan memerintahkan
serdadunya untuk menghukum semua orang-orang
pintar
23

24

25

26
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Sayangnya, Daniel dan ketiga orang muda Iberani yang
bersamanya digolongkan di antara orang-orang pintar
walau mereka tidak hadir bersama dengan orang-orang
pintar tersebut ketika raja menuntut arti dari mimpinya.
Ketika para serdadu datang menjemput Daniel untuk
menghadapi penghukuman, dia terkejut, tapi dia minta
waktu agar dia dapat meminta nasihat kepada Allahnya
yang tidak berdiam dengan manusia, dan meminta
kebijaksanaan untuk mengetahui mimpi raja itu. (Ayat
12-15)
Raja, menghormati orang muda yang jujur, memberikan
waktu pada Daniel untuk berbicara dengan Allahnya-Allah pencipta. Satu tanggung jawab diletakkan pada
pundak Daniel. Bukan hanya nyawanya dan nyawa
dari tiga sahabatnya dalam bahaya, tapi hidup semua
orang pintar di Babilon! Daniel kembali ke rumahnya
dan menerangkan situasi yang dihadapinya.
Mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta
langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan temantemannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang
bijaksana yang lain di Babel. Suatu perkumpulan doa
yang sungguh-sungguh. Empat orang muda Iberani
berdoa agar Allah menyatakan mimpi dari raja kafir
sebelum batas wabtu yang ditentukan! (ayat 16-18)
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Alkitab mengatakan bahwa Allah Daniel pada malam
itu telah menyatakan rahasia mimpi kepadanya dalam
penglihatan di waktu malam. Allah dari surga
mendengar dan menghargai doa mereka! Jadi Daniel
bersyukur kepada Allah dan berkata,

28
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dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa
yang kami mohon kepadamu; Engkau telah
memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan
raja. Ayat 23
Sukacita dihati Daniel dan ketiga sahabatnya! Daniel
berlari kepada kepala pelaksana hukuman, Ariokh,
sebagaimana Alkitab mengatakan:
(Teks: Daniel 2:24)
Sebab itu pergilan Daniel kepada Ariokh yang telah
ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang
bijaksana di Babil; maka pergilah ia serta berkata
kepadanya, demikian:
Orang-orang bijaksana di Babil itu jangan
kaulenyapkan! Bawalah aku menghadap raja, maka aku
akan memberitahukan kepada raja makna itu.Daniel
2:24, NIV

31

Sementara Daniel datang menghadap raja,
Nebukadnezar bertanya kepadanya jika dia dapat
memberitahu mimpi raja--bersama dengan artinya.Mari
lihat bagaimana Daniel menjawab raja:
32

(Teks: Daniel 2:27, 28)
Rahasia, yang ditanyakan tuanku raja, tidaklah dapat
diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli
jampi, orang berilmu atau ahli nujum.
33
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(Teks: Daniel 2:23)
Kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau
mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan,
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34

Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasiarahasia; Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja
Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari
yang akan datang.
Ayat 27, 28
Perhatikan bahwa Daniel tidak ambil keuntungan atas
pengetahuan ini. Dia tahu bahwa hanya Allah yang
dapat menyatakan masa depan.

35

(Teks: Yesaya 46:9,10)
Sudah tentu dia telah mempelajari Yesaya 46:9,10:
...Bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain,
Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku.
36

yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian
dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana...

37

38

Kebijaksanaan ini datang dari Allah, yang telah
mengambil peristiwa ini untuk memberi garis besar
sejarah dunia untuk lebih 2,600 tahun dari raja
Nebukadnezar hingga pada zaman kita. Pertama,
Daniel memberikan latar belakang dari mimpi yang
telah raja terima.
(Teks: Daniel 2:29)
Sedangkan tuanku ada ditempat tidur, ya tuanku raja,
timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang
akan terjadi dikemudian hari;

39

dan Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah
memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi.
[di kemudian hari] Daniel 2:29
40

6

1 – Bagaimana Mengetahui Masa Depan
(Teks: Daniel 2:31)
Berikutnya, Daniel memberitahukan mimpi tersebut:
Ya raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah
patung yang amat besar!
41

Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak
dihadapan tuanku, dan tampa tampak mendahsyatkan.
Ayat 31

43

(Video: 9 dtk) Dapatkah engkau mendengar perkataan
raja penuh sukacita, “ya, ya itulah dia! Patung yang
sangat besar, berdiri diatas segala sesuatu!” Daniel
menerangkan mimpi itu begitu jelas hingga
Nebukadnezar tidak meragukan bahwa itulah mimpi
yang telah didapatnya.
(Teks: Daniel 2:32,33) Kemudian Daniel meneruskan:
Adapun patung itu, kepalanya dari emas tua, dada dan
lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari
tembaga,

44

sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari
besi dan sebagian lagi dari tanah liat.

45

46

(Video: 14 dtk) Menakjubkan, Nebukadnezar
mendengarkan Daniel menerangkan patung itu terbuat
dari unsur-unsur yang sangat tepat sebagaimana telah
dilihatnya dalam mimpinya. Kepalanya dari emas tua.
Dada dan lengannya dari perak yang kurang berkilau.
Perut dan pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi,
dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi
dari tanah liat.
(Teks: Daniel 2:34,35)
Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah
batu tanpa perbuatan tangan manusia.

47
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42
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lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari
besi dan tanah liat itu sehingga remuk.

48

Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi,
tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya
menjadi seperti sekam ditempat pengirikan pada
musim panas,
49

lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada
bekas-bekasnya yang ditemukan.

50
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(Video: 9 dtk) Kemudian raja itu tentu terkejut melihat
batu itu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan
manusia dan datang dengan kecepatan tinggi, menimpa
patung itu tepat pada kakinya, sehingga remuk, dan
kemudian dengan kerasnya mengguncang dan
menhancurkan patung itu menjadi abu hingga angin
menghembuskannya tanpa bekas.
(Teks: Daniel 2:35) Tetapi batu yang menimpa patung itu
menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi.
Daniel 2:29-35.

52

53
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(Video: 8 dtk) “Ya, Daniel,” raja itu berkata, “batu itu
terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia lalu
menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi
dan tanah liat itu sehingga remuk.”
Seluruh mimpi yang diceritakan tepat seperti yang telah
dimimpikan oleh raja. Bayangkan bagaimana
terkejutnya Nebukadnezar diberi tahu oleh orang muda
yang terpelajar ini secara rinci mimpinya persis seperti
yang telah dilihatnya!
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54

Raja mungkin heran apa maksud mimpi itu diberikan
kepadanya. Kita mungkin punya pikiran yang sama.
Namun mimpi Nebukadnezar meramalkan jatuh
bangunnya kerajaan di dunia.
Kerajaan yang dihadapkan dalam mimpinya
mempunyai pengaruh sedikit banyaknya bagi setiap
bangsa di dunia, khususnya di zaman modern ini.
Dalam beberapa kata Allah menggambarkan sejarah
mulai dari kerajaan Babilon - 600 tahun Sebelum
Masehi- hingga pada puncak sejarah Dunia. Akhirnya,
Daniel tiba pada pusat mimpi.

56

57

(Teks: Daniel 2:38) Memandang langsung kepada raja
Daniel berkata: “Tuankulah kepala yang dari emas itu.”
Ayat 38. Babilon adalah kepala -- bangsa dari emas tua!
Senyum kepuasan terlihat di wajah raja ketika dia
mendengar kata-kata tersebut.
Kemenngan militer dan keindahan arsitek dari Babilon
menyatakan Sejarah yang tidak ada tandingannya
bahwa emas tepat sebagai simbol untuk mewakili
kerajaan Babilon.

58

Emas secara berlebihan digunakan untuk menghiasi
gedung-gedung di Babilon. Perhatikan uraian sejarah
mengenai kota tua yang besar itu.
59

“Terletak di taman sebelah timur; berbentuk empat
persegi...dengan parit yang dalam dan lebar disekeliling
istana..
60
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55

Satu hal yang benar-benar dipastikan oleh raja, tidak
ada seorangpun yang dapat menyatakan ini kepada
Daniel, tidak ada seorangpun yang dapat menceritakan
apa yang telah dimimpikan orang lain! Itu hanya dapat
terjadi oleh karena datang dari sumber yang
mahatinggi.
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Gerbangnya dari tembaga, taman gantung yang
bertingkat-tingkat... disitu ada dua istana kerajaan...

61

disana, seluruh dunia takluk dikakinya, ratu
kemegahan yang tidak ada bandingannya...

62

berdirilah kota itu, cocok untuk menjadi ibukota
kerajaan ditampilkan kembali oleh kepala dari emas. Uriah Smith, Nubuatan Daniel dan Wahyu, hal. 33,34
63

Taman gantung yang indah dari Babilon adalah salah
satu dari Tujuh Keajaiban dari Dunia Purba!

64

65

66

Sekiranya Daniel seorang politisi yang pandai untuk
membuat namanya terkenal di Babilon, dia akan
menghentikan menyebutkan arti dari mimpi tersebut.
Tetapi Daniel punya pekabaran dari Allah yang akan
dinyatakan ke seluruh dunia--pekabaran bukan hanya
pada zaman dia sekarang, tetapi relevan hingga akhir
sejarah Dunia.
(Teks: Daniel 2:39)
Maka Daniel dengan rendah hati tapi tegas menyatakan
pada raja: “Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu
kerajaan lain, yang kurang besar dari kerajaan
tuanku...” Daniel 2:39
Senyum kepuasan raja segera hilang setelah mendengar
kata-kata dari Daniel. Raja Babilon yang sombong tidak
pernah memikirkan bahwa bangsa lain akan pernah
memerintah dunia.

67
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Malahan, para arkeologi telah menggali catatan-catatan
terbuat dari tanah liat yang mencatat kata-kata ini oleh
Nebukadnezar:
68

“Benteng pertahanan dari Esagila dan Babilon aku
kuatkan dan dirikan nama kerajaanku yang kekal.”
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69

(Teks: Daniel 4:30)
Alkitab menyatakan bahwa Nebukadnezar yang
sombong berkata, ‘Bukankah itu Babel yang besar itu,
70

71

yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan
kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan?’
Daniel 4:30
Namun, Allah berkata bahwa kerajaan yang lain akan
bangkit menggantikan kerajaan emas dari Babilon.
Dan Daniel masih hidup menyaksikan hal itu terjadi.
(Video: 13 dtk) Selama pemerintahan Belsyazar, cucu
dari Nebukadnezar yang congkak, Koresy dari Media
mengepung Babilon.

72

Pada tanggal 13 Oktober 539 S.M. kerajaan emas
Babilon tiba pada akhir kejayaannya!

73

Perhatikan bagaimana Allah telah menubuatkan secara
tepat siapa dan bagaimana kota itu akan direbut.
Hampir 200 tahun sebelum kejatuhan Babilon,
74
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75

(Teks: Yesaya 45:1)
Allah, melalui nabi Yesaya berkata: Beginilah firman
Tuhan: Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi,
kepada Koresy yang tangan kanannya Kupegang-supaya aku menundukkan bangsa-bangsa didepannya
dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintupintu didepannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak
tinggal tertutup.
Yesaya 45:1

76

Allah bahkan mengatakan oleh siapa itu akan terjadi:
Koresy dari Media, 150 tahun sebelum dia lahir.

77

78

79

(Video: 8 dtk)
Koresy tidak dapat meruntuhkan tembok, oleh karena
terlalu tinggi dan tebal, jadi dia memikirkan cara lain.
Dia alirkan sungai yang melalui pusat kota, dan
tentaranya akan berjalan dari dasar sungai hingga
mereka menemukan jalan ke dalam kota.
Seseorang secara semberono telah meninggalkan
gerbang bagian dalam yang terdiri dari tembaga tanpa
dijaga dan terbuka!
Tentara Koresy memasuki kota dan membunuh raja dan
para bangsawan sementara mereka minum anggur dari
cawan emas yang dirampas oleh Raja Nebukadnezar
ketika dia mengalahkan kota Yerusalem. Dia telah
merampas cawan emas dari kaabah Salomo, beberapa
tahun lalu.
Daniel telah meramalkan bahwa setelah kerajaan emas
Babilon, kerajaan lain yang kurang terkenal dari
Babilon, yang dilambangkan oleh dada dan lengan dari
perak, akan berkuasa.

80
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81

Pemerintah koalisi dari Media dan Persia sudah tentu
kurang kemuliaannya dari Kekuasaan Babilon, tetapi
kerajaan itu memerintah Timur Tengah untuk dua
abad.
Daniel meramalkan bahwa kerajaan perak akan ada
batasnya juga:

83

Ramalan dari patung metal, perut dan pinggangnya dari
tembaga, dipenuhi ketika jenderal muda, Aleksander
yang Agung, mengalahkan Darius III dari Persia dalam
Perang Arbela tahun 331 S.M. dan kekuasaan dunia
ketiga adalah Grika!
Pada usia muda yaitu 25 tahun, Alexander muda
menjadi pemerintah atas satu dari kekuasaan paling
luas yang pernah dikenal dunia.

84

Arian ahli sejarah Grika, menulis mengenai Alexander
berkata,
Aku diyakinkan bahwa tidak ada bangsa, kota atau
orang.. yang tidak mengenal namanya...
85

Bagiku sepertinya ada tangan yang berkuasa memimpin
sejak kelahirannya dan tindakan-tindakannya. Historical Library, buku 16, fasal 12.
86

Cocok sekali, banyak baju yang digunakan oleh tentara
Grika terbuat dari tembaga, metal ketiga dalam mimpi
Nebukadnezar.
87
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82

(Teks: Daniel 2:39)
...Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari
tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Daniel
2:39 NIV
Apakah itu terjadi? Sudah tentu!
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Alexander meninggal sebelum ulang tahunnya yang ke
33 oleh karena sakit demam. Setelah kematiannya,
kekuasaannya melemah dan terbagi ke dalam beberapa
bagian hingga akhirnya,
88

Pada tanggal 22 Juni 168 S.M. dalam peperangan di
Pydna, musnah Alexander yang Agung, 144 tahun
setelah kematiannya.
-A History of Rome, buku 3, Fasal 10.
89

Sekarang tiba kerajaan purba yang sangat mengerikan.
Ingatkah Anda bahwa Allah meramalkan akan ada
kerajaan dunia ke empat, secara berturut-turut.
90

Sesungguhnya, paha besi menguraikan dengan baik
kuasa merusak yang tidak mengenal belas kasihan dari
kekuasan dunia ke empat. Bagaimana Daniel
menguraikan itu kepada raja:
91

(Teks: Daniel 2:40)
Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat,
yang keras seperti besi... (Daniel 2:40)
92

Kaisar itu menyebut dirinya allah dan menuntut
penyembahan dan penurutan dari semua manusia. Pada
masa pemerintahan Roma inilah terjadi dua peristiwa
besar yang penting pada bangsa ini.
93

94

14

1. Yesus lahirk di Betlehem
Pemerintahan Roma membuat keputusan untuk
membunuh semua bayi laki-laki berumur dua tahun ke
bawah di Betlehem.
Dia harapkan dapat membunuh Yesus. Dan

1 – Bagaimana Mengetahui Masa Depan

95

2. Yesus disalibkan di Yudea, dibawah kekuasaan Roma.
Gubernur Roma membiarkan Yesus dijatuhi hukuman.
Yesus dipakukan di salib oleh serdadu Roma dan
meterai Roma diletakkan di atas kubur Yesus untuk
menjaga agar Dia tetap berada dalam kubur. Sekarang
contoh nubuatan berubah. Tidak ada satupun
KERAJAAN DUNIA akan mengikuti Roma.

96

itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi...

97

...mereka akan bercampur oleh perkawinan tetapi tidak
akan merupakan satu kesatuan,

98

seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat.”
Daniel 2:41,43.

99

Dengan kata lain, nabi meramalkan, tidak akan ada
kerajaan dunia kelima yang akan bangkit, tapi kesatuan
dari kerajaan besi dari Roma akan tetap muncul.
100

(Video: 3 dtk) Roma dibagi atas beberapa kerajaan.

101
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(Teks: Daniel 2:41,43)
Daniel menulis: “Dan seperti tuanku lihat kaki dan jarijarinya sebagian dari tanah liat tukang priuk dan
sebagian lagi dari besi,
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Bahan besi dari kerajaan besar Roma yang telah
memerintah untuk hampir 600 tahun dihancurkan.

102

103

Melalui kemewahan, politik yang korup, dan moral
yang merosot, Roma kehilangan kestabilan dan
kekuatan, mudah bagi suku-suku barbarik yang mulai
menyusup ke dalam kerajaan antara 351 T.M. dan 476
T.M.
Kekuasaan Agustus digulingkan, dan Roma terbagi ke
dalam banyak bagian yang dilambangkan oleh kaki dan
jari-jari di patung yang terbuat dari besi dan tanah liat.

104

(Teks: Daniel 2:43)
Seperti tuanku lihat besi bercampur dengan tanah liat,
itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan,
105

106

107

tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi
tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Daniel 2:43.
Penyusupan Barbarian ke Roma membagi kerajaan.
Bagian-bagian itu dilambangkan oleh kaki dari besi dan
tanah liat, membentuk fundasi bagi bangsa-bangsa di
Eropa sekarang ini.
(Video: 6 dtk) Sepuluh dari suku barbarian ini terdaftar
sebagai berikut dalam hampir semua buku sejarah:
Alamanni - Bangsa Jerman, Burgundians - Bangsa
Swiss, Franks - Bangsa Perancis, Lombards - Bangsa
Italia, Saxons - Bangsa Inggeris
(Video: 6 dtk) Suevi - Bangsa Portugis, Visigoths Bangsa Spanyol; Heruli, Ostrogoths, Vandals - sekarang
punya atau bersatu dengan bangsa lain disekitar
mereka.
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Pengumuman Allah bahwa kerajaan ini tidak akan
dipersatukan sebagai satu kekuasaan dunia kembali
membatasi apa yang bangsa-bangsa ini lakukan
109

Eropa akan tetap terbagi. Mereka tidak akan bersatu!
Walaupun dengan pasar bersama dan mata uang yang
satu namun mereka tetap terpagi

Dia mengatakan bahwa walaupun mereka berbaur
melalui perkawinan. Dengan kata lain, mereka akan
adakan perkawinan antar kerajaan.
111

Di dalam istana di Denmark, silsilah keluarga dari
kerajaan Eropa digambarkan. Mereka semua masih ada
hubungan! Mereka harapkan itu akan mencegah
peperangan. Namun itu tidak berhasil.
112

113

Mereka tidak dapat berbaur. Jadi banyak peperangan
yang diperjuangkan di Eropa benar-benar adalah
pertengkaran keluarga! Allah telah meramalkan bahwa
mereka tidak akan bersatu sebagai satu kesatuan.
Mereka coba membuat Kekuasaan Roma kembali, tetapi
tidak terlaksana, sama seperti besi dan tanah liat tidak
akan bersatu!
Pikirkan banyaknya usaha yang dibuat untuk
mempersatukan bangsa-bangsa Eropa kembali. Apa
yang terjadi kepada pimpinan-pimpinan dunia yang
mencoba untuk mempersatukan Eropa.

114
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116
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Charlemagne - DIKALAHKAN, Charles V DIKALAHKAN, Louis XIV - DIKALAHKAN, Napolen ADIKALAHKAN, Kaisar Wilhelm - DIKALAHKAN,
Hitler - DIKALAHKAN.
Napoleon dibuang ke pulau Elba -- prajurit Perancis
yang sangat kuat di permulaan tahun 1800 -- harus
mengakui bahwa Allah sangat berkuasa baginya.
Allah sangat berkuasa bagi mereka!
Allah telah berkata, ‘MEREKA TIDAK AKAN
DIPERSATUKAN!
Cocok dengan tulisan pada batu nisan bagi semua
mereka yang akan menjadi pemerintah dunia!
Namun, manusia masih coba menyatukan negaranegara Eropa, tapi mereka nampaknya tidak dapat
bersatu, sama seperti difirmankan Allah!
Mereka dapat berbaur, tapi tidak dipersatukan!
(Video: 12 dtk)
Nebukadnezar bisa jadi tidak mengerti akan nubuatan
ini.
Allah telah meramalkan lebih dahulu mengenai
keempat kekuasaan dunia yang besar. Dia meramalkan
Roma akan digantikan oleh beberapa bangsa, tujuh
diantaranya mewakili Eropa bagian Barat sekarang ini -beberapa negara kuat dan sebahagian lagi rapuh, tapi
semuanya tetap terpisah.
Apa yang akan terjadi kemudian?
Dengan penuh kepercayaan dan kesukaan, Daniel
sekarang tiba pada klimaks yang sangat mengejutkan
dalam mengartikan mimpi dari patung logam yang
besar. Dia menulis:
(Teks: Daniel 2:44, 45)
“Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan
mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa,
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dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa
lain: Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan
dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan
tetap untuk selama-lamanya.”
120

“Tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa
perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas
dari gunung --

dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan
emas itu.

122

123

124

125

Allah Yang Maha Besar telah memberitahukan kepada
tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari;
mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat
dipercayai.”
Daniel 2:44, 45
Peristiwa besar kemudian di panggung sejarah manusia
adalah kedatangan Kristus yang kedua kali dan
berdirinya Kerajaan Allah, dilambangkan oleh batu
lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia.
Kerajaan-Nya akan didirikan, tidak oleh kekuatan
tangan manusia, tetapi oleh tangan Allah Yang Maha
Kuasa-- kerajaan yang akan menguasai seluruh dunia.
(Teks: Wahyu 11:15)
Kemudian nubuatan akan digenapi, “..Pemerintahan
atas dunia akan dipegang oleh Tuhan kita ... dan Ia akan
memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya.”
Wahyu 11:15.
Perhatikan peristiwa terakhir dinubuatkan oleh nabi
yang mengagumkan dalam Buku Daniel:

126
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Kedatangan Yesus Kedua kali

127

Bangsa-bangsa di dunia akan berakhir

128

Allah mendirikan kerajaan-Nya.

129

Kerajaan-Nya kekal selama-lamanya.

130

Yesus akan dinobatkan sebagai Raja segala Raja dan
Tuhan diatas tuhan.

131

Dia datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan dan
memerintah selama-lamanya

132

133

20

Bilamana Daniel selesai menceritakan kepada raja
penglihatannya yang penuh sensasi dan makna dari
Allah yang sangat mengejutkan, Raja Nebukadnezar
berdiri dari tahtanya dan sujud menyembah Daniel
untuk menghormati Allah Daniel yang Maha Besar, di
mana kebijaksaan dan kuasanya telah ditunjukkan
secara mengesankan.
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134

(Teks: Daniel 2:47)
Berkatalah raja kepada Daniel: ...Sesungguhnyalah,
Allahmu itu Allah yang mengatasi segala allah dan
Yang berkuasa atas segala raja, dan Yang
menyingkapkan rahasia-rahasia, ... Daniel 2:47
Sesungguhnya, Allah Daniel adalah Allah yang aku
mau jadi Allahku -- Allah yang mengatur masa depan
dalam tangan-Nya!
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Dengan patung logam yang sangat besar ini kelihatan
oleh Nebukadnezar dalam mimpinya enam abad
sebelum Kristus lahir, Allah telah menyingkapkan
rahasia-rahasia masa depan!
135

Ya, saudara, Mimpi dan maknanya pasti! Perjalanan
hampir selesai! Peristiwa besar kemudian adalah
kedatangan Kristus di awan-awan untuk mendirikan
kerajaan-Nya yang kekal.
136

(Video: 5 dtk) Kerajaan-kerajaan dilambangkan oleh
emas, perak, tembaga dan besi semuanya telah berlalu
dalam sejarah. Dan peristiwa kemuliaan berikutnya
adalah kedatangan Tuhan yang segera!
137

138

Dia telah merencanakan hari esok yang indah yang
dapat terlaksana melalui tercurahnya darah di kayu
salib. Hanya dalam waktu yang singkat maka
semuanya akan digenapi. Sekarang ini Allah sedang
menyediakan kerajaan-Nya dan mereka yang akan
ambil bahagian dalam kerajaan-Nya
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139

140

(Video: 7 dtk) Kita dapat pastikan bahwa kita akan jadi
bahagian dari itu jika saja, oleh iman, melakukan apa
yang dilakukan oleh pencuri di kayu salib sementara
dia tergantung di antara surga dan dunia di samping
Yesus.
Dia tak dapat mendekat pada Yesus, tapi dia ketahui
bahwa dia adalah orang berdosa dan dia butuh
diselamatkan dari dosa-dosa yang telah dilakukannya.
Dia memandang pada Juruselamat dunia dan melihat
darah bercucuran dari wajahnya berasal dari mahkota
duri.
Hatinya terjamah. Dia mengakui dosanya dan
berteriak,
(Teks: Lukas 23:42)
“Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang
sebagai Raja.” Lukas 23:42
Dan Yesus memberikan kepadanya jaminan bahwa dia
akan bersama-Nya didalam kerjaan-Nya.
Engkau dapat berdoa dengan doa yang sama dan
menerima jaminan yang sama bahwa engkau akan
bersama Kristus dalam kerajaan-Nya yang segera akan
datang ke dunia ini.

141

142
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(Teks: Matius 25:34)
Kemudian engkau akan mendengar dari mulut Kristus
undangan ini pada kedatangan-Nya:
...Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu...
Matius 25:34.
Dunia ini bukan dalam tangan manusia. Itu ditangan
Tuhan. Kita dapat memandang masa depan dengan
keyakinan yang lebih besar. Kristus segera akan
datang. Batu yang terungkit tanpa bantuan tangan
manusia akan menghancurkan patung.
Kerajaan dunia akan musnah. Allah akan menghantar
ke tempat kekekalan-Nya, kerajaan yang kekal selamalamanya.
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Allah bisa kita harapkan
Allah dapat dipercaya.
Engkau dapat bernaung dengan aman ditangan-Nya.
Ia memanggilmu sekarang Dia mengundang engkau
datang sekarang ini.
Dia memohon ke dalam hatimu sekarang ini.
Maukah engkau mengatakan, “Ya, Tuhan, saya mau
mempercayaimu dengan segenap hati. Aku serahkan
hidupku kepadamu sekarang ini sementara kami
berdoa?”
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2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!
Menghadapi Hari Esok Tanpa Rasa Takut

1

3

Kemudian orang bertanya kepada anak tersebut tentang
bagaimana ia dapat terus mengambang dengan tenang
di tengah laut? Ia menjawab, Saya hanya melakukan
apa yang ayahku perintahkan, karena saya yakin bahwa
ia akan kembali, oleh karena itu, saya tidak merasa
takut.
Harapan dari anak tersebut, telah membuatnya dapat
terus bertahan, sehingga ia dapat diselamatkan.
Harapan kita yang besar, yang mempertahankan iman
kita sebagai orang Kristen, adalah harapan kita akan
Bapa kita yang di surga yang telah siap untuk
menyelamatkan dunia ini dari kehancuran.

1
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2

Suatu hari dimusim panas yang indah, seorang ayah
bersama dengan putrinya sedang berenang di laut.
Mereka telah cukup lama bermain-main dengan
gelombang air, ketika tiba-tiba ada arus yang menarik
putrinya jauh ke tengah laut.
Ayah tersebut tidak dapat menggapai putrinya,
sedangkan anak tersebut memerlukan pertolongan
untuk mencapai pinggir pantai.
Untungnya, ayah tersebut bukannya panik, tetapi ia
menyuruh putrinya untuk mengambang dengan tenang
selagi ia pergi mencari bantuan.
Kemudian ayah itu pergi mencari sebuah perahu.
Ketika ayah tersebut kembali bersama-sama dengan
beberapa regu penolong dan sebuah perahu, ke tempat
dimana ia meninggalkan putrinya, hatinya menangis,
karena putrinya sudah tidak ada di sana. Dia telah
ditarik sangat jauh ke tengah laut. Tapi ketika mereka
berhasil mencapai anak tersebut, ia sedang
mengambang dengan tenang, persis seperti apa yang
ayahnya perintahkan.
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4

(Video: 10 dtk) Belum lama ini, seorang ilmuwan
mengatakan bahwa ia kuatir dunia ini tidak akan
bertahan untuk seribu tahun lagi.
Ia mengatakan bahwa polusi ciptaan manusia yang
menyelimuti atmosfir kita, menyebabkan kenaikan
suhu udara di seluruh dunia meningkat,
dan akan mengakibatkan gelombang panas serta banjir
di seluruh kontinen oleh karena melelehnya es.
Namun, banyak juga yang mengatakan bahwa dunia ini
akan berakhir dengan cara yang lain.

5

(Video: 5 dtk) Ada yang mengatakan bahwa kita akan
menghancurkan diri sendiri dengan perang nuklir.

6

Ada yang mengatakan bahwa kita akan kehabisan
bahan makanan, dan sumber-sumber lainnya, karena
populasi yang tidak dapat dibendung.
7

Namun, ada juga yang mengatakan bahwa kita akan
dihancurkan oleh komet atau meteor yang sangat besar
yang akan bertabrakan dengan bumi.
8

9

Dan ada juga yang mengatakan bahwa mahluk-mahluk
asing dari planet lain akan datang dan menghancurkan
kita semua.
Namun banyak dari antara kita yang mempunyai
masalah yang lebih penting untuk dipikirkan.
Kita berjuang hanya supaya dapat bertahan hidup, atau
supaya dapat hidup dengan orang lain, atau penyakit
dan juga kepedihan dan kematian.

10
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11

Namun saudaraku, ada berita baik! Dunia ini akan
segera berakhir, dan akan datang dunia yang lebih baik!

12

Hampir semua kita ingin mengetahui bagaimana dan
kapan dunia ini akan berakhir.
Apakah dunia ini akan berakhir pada zaman ini, atau
seribu tahun depan, atau sepuluh ribu tahun di depan?
13

Dan siapakah yang benar tentang BAGAIMANA dunia
ini akan berakhir?
Kita tidak kekurangan nabi yang membuat prediksi
mereka masing-masing.
14

Tapi masalahnya adalah mencari nabi yang mempunyai
prediksi yang tepat. Nabi yang nubuatannya digenapi!

15
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Bagi kebanyakan kita, hidup itu tidaklah mudah.
Kadang-kadang masalah yang kita hadapi terasa sangat
berat, sehingga kita merasa bahwa LEBIH BAIK kalau
dunia ini berakhir.
Tentunya hidup ini tidak diberikan hanya untuk
mengalami kepedihan dan kelaparan, dan juga
kelelahan, dan stres. Kita ingin dunia yang lebih baik!
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(Video: 15 dtk) Tapi apakah saudara mengetahui bahwa
ADA satu orang yang nubuatannya digenapi?
Seseorang yang dapat menerangkan kepada kita dengan
tepat, bagaimana dunia ini akan berakhir, dan apakah
dunia ini akan berakhir dalam waktu dekat atau akan
bertahan untuk ribuan tahun lamanya? Tidaklah
mengherankan untuk mengetahui bahwa orang yang
menciptakan dunia ini, yang mengetahui awalnya, akan
juga ada dan mengetahui akhirnya?
Dan saudaraku, Yesus Kristus, Allah Pencipta, melalui
Firman-Nya, dapat membawa kita ke masa yang akan
datang.
Ia adalah penuntun yang dapat dipercaya. Siapakah
yang lebih mengetahui tentang AKHIR dunia ini
daripada Ia yang MENCIPTAKANNYA?

17

Alkitab menerangkan kepada kita mengenai peristiwa
yang menarik dalam kehidupan Yesus Kristus.
Suatu hari, murid-murid Yesus menunjukkan kepadaNya sebuah kuil yang baru saja dibangun kembali oleh
pemerintahan Roma.

18

Kuil itu merupakan satu kebanggaan bagi Kerajaan
Roma, sebuah karya agung yang indah!
Setelah melihat kuil tersebut, Yesus memberikan
pendapat-Nya yang mengejutkan semua murid-Nya. Ia
berkata,
(Teks: Matius 24:2)
... Kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu,

19

sesungguhnya tidak satu batupun di sini akan
dibiarkan terletak di atas batu yang lain; semuanya akan
diruntuhkan.
Matius 24:2
20

Kuil itu merupakan gedung termegah bagi bangsa
Jahudi, dan Yesus menubuatkan bahwa gedung tersebut
akan dihancurkan.
4
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Murid-murid terkejut!
Dan selagi mereka berjalan menuju Bukit Zaitun,
mereka menanyakan satu pertanyaan yang kita semua
akan juga tanya:
22

Dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda
kesudahan dunia?
Matius 24:3
24

Anda lihat, murid-murid Yesus merasa bahwa jika
bangunan itu akan dihancurkan, maka hal itu pasti
berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua
kali dan akhir dari dunia ini.
25

Tapi dalam buku Matius, di fatsal 24, kita dapati bahwa
Yesus sedang membicarakan mengenai dua hal yang
berbeda.
26

Salah satunya adalah mengenai kedatangan Yesus yang
kedua kali. Kedatangan-Nya ke dunia dalam
kemuliaan, dan pendirian akan kerajaan-Nya yang
kekal di Planet Bumi.
27

28

(Video: 6 dtk) Yang kedua adalah sesuatu yang akan
terlihat oleh banyak orang yang hidup pada saat itu.
Hal itu adalah kehancuran kota Jerusalem dan Bait.
Sekarang Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya
mengenai apa yang akan terjadi terhadap Bait tersebut.
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23

(Teks: Matius 24:3)
... Datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk
bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Katanya:
‘Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan
terjadi?
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Ia berkata dalam Matius 24:15,16, Jadi apabila kamu
melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus,
menurut firman yang disampaikan oleh nabi Daniel,
29

para pembaca hendaklah memperhatikannya.

30

Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan
diri ke pegunungan.

31

32

Daniel telah meramalkan bahwa Yerusalem akan
dihancurkan.
Tapi sekarang, Yesus mengingatkan kembali muridmurid-Nya bahwa amaran nabi Daniel akan segera
digenapi.
(Teks: Matius 24:17-18)
Ia berkata dalam Matius 24:17,18: Orang yang sedang di
peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk
mengambil barang-barang dari rumahnya.

33

Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali
untuk mengambil pakaiannya.

34

Dengan kata lain, Ia mengatakan kepada mereka untuk
lari dan menyelamatkan diri mereka masing-masing,
karena ketika mereka melihat tentara yang mengelilingi
kota Yerusalem, kehancurannya sangat dahsyat.
35
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(Teks: Lukas 21:20)
Dalam Lukas 21:20, Yesus berkata, Apabila kamu
melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara,
ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat.
36

37

Mereka akan binasa oleh mata pedang dan dibawa
sebagai tawanan ke segala bangsa.

38

Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bagsa-bangsa
yan tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman
bangsa-bangsa itu.
39

Pada tahun 66 T.M., kurang lebih 33 tahun setelah Yesus
memberikan ramalan-Nya, tentara Roma, di bawah
Cestius, Gubernur Roma di Siria, datang untuk
40

menekan pemberontakan yang terjadi di Yerusalem.
Selagi mereka berusaha untuk menguasai kota itu, tapi
kota Yerusalem berhasil mempertahankan kota dari
serangan tentara Roma,
41

dan pada akhirnya, tentara Roma mundur, dengan putus
asa karena mereka merasa pasti bisa merebut kota
Yerusalem.
42

(Video: 6 dtk) Mereka yang telah mengikuti instruksi
yang diberikan oleh Yesus, terhindar dari kehancuran
kota Yerusalem, dan tidak terbunuh ketika kota tersebut
dikuasai oleh tentara Roma.
43
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(Teks: Lukas 21:22, 24)
Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap
semua yang ada tertulis.

2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!

44

45

Kurang lebih 1,100,000 yang terbunuh dalam perang
tersebut. Mereka lalai mengikuti instruksi Yesus untuk
pergi meninggalkan kota Yerusalem, ketika tentara
Roma mundur di tahun 66 T.M.
Inilah pelajaran yang sangat penting agar kita mau
mempelajari nubuatan-nubuatan dan memperhatikan
tanda-tanda akhir zaman.
Mereka yang percaya kepada Kristus serta
memperhatikan tanda-tanda yang Ia berikan akan
selamat, sedangkan yang tidak akan binasa.
Dan itu juga yang akan terjadi pada akhir zaman, orangorang yang percaya dan bersedia akan selamat,
sedangkan orang-orang yang tidak perduli dan tidak
percaya akan binasa.
(Video: 5 dtk) Bagaimana dengan Bait yang megah itu?
Titus, Jenderal Roma yang bertugas untuk menguasai
kota Yerusalem, telah memberikan perintah agar
tentaranya menyelamatkan Bait itu, tapi salah satu dari
tentaranya melemparkan sebuat obor yang menyala ke
dalamnya
dan bait itu menjadi api raksasa!
Tidak ada satu batu bata yang bertindih satu dengan
yang lain.
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47

Ramalan Yesus kepada murid-murid-Nya 40 tahun yang
silam mengenai kehancuran Yerusalem telah digenapi.
Apakah kita akan mengabaikan tanda-tanda yang Yesus
berikan kepada kita mengenai akhir zaman? Ataukah
kita akan memperhatikan amaran-Nya dan bersedia
untuk apa yang ada di depan kita?
Bagaiman kita akan tahu, apakah dunia ini akan
berakhir dengan segera?
YESUS MEMBERIKAN TANDA-TANDA YANG JELAS
Mari kita melihat akan tanda-tanda pada zaman kita.
Dalam Matius 24:7, Kristus mengatakan,

48
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Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan
kerajaan melawan kerajaan.

49
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Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai
tempat. Matius 24:7
Abad kedua puluh merupakan abad yang paling
berdarah dalam sejarah manusia.
50

51

Perang Dunia I menyaksikan 20 juta orang menjadi
korban perang. Perang Dunia ke II memberikan
kesaksian akan kebinasaan 50 juta manusia. Walaupun
orang berpikir bahwa kekerasan dan kebencian akan
berakhir, namun masih tetap ada peperangan.
Kelihatannya dunia sudah gila. Ini adalah satu dari
tanda-tanda akhir zaman.
Banyak negara membicarakan perdamaian tetapi
bersiap-siap untuk berperang. Nubuatan Alkitab
sehubungan dengan perdamaian dan persiapan,
bunyinya:

52

53

“Apabila mereka mengatakan: Semuanya damai dan
aman - maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh
kebinasaan.”
I Tesalonika 5:3
Kita membicarakan tentang perdamaian, tetapi tidak
ada damai! Semua orang menginginkan perdamaian!
Tetapi itu hanya omong kosong!
Alkitab katakan bahwa pada saat-saat terakhir dunia
ini, manusia akan memiliki kemampuan untuk
membinasakan dunia.

54
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55

Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah
datang ... dan untuk membinasakan barangsiapa yang
membinasakan bumi. Wahyu 11:18.
Sebelumnya, manusia tidak memiliki kemampuan
untuk menghancurkan unsur-unsur yang menjadi dasar
penciptaan dunia ini.
Dengan penemuan bom nuklir, manusia sekarang
memiliki kemampuan untuk membinasakan dunia
secara keseluruhan.

56

57

Para teroris telah menemukan jalan untuk membeli atau
mencuri beberapa dari senjata nuklir yang dilindungi.
Beberapa dari alat yang mematikan ini sudah hilang
dan berada dalam tangan seseorang yang menunggu
untuk menjual atau menggunakannya.
Sebuah majalah yang sangat terkenal, dengan jelas
menerangkan bahwa informasi untuk membuat bom
nuklir bisa diperoleh diberbagai perpustakaan besar di
dunia. Semudah menekan tombol di sebuah komputer.

58

59

(Video: 5 dtk) Siapakah yang memiliki bom-bom
tersebut, dan apa yang akan mereka lakukan dalam
waktu dekat ini? Bom nuklir bisa berbentuk tidak lebih
besar dari sebuah koper dan dapat diletakkan di mana
saja, dan satu bom saja, dapat menghancurkan salah
satu kota besar di dunia.
Tuhan berkata akan ada bencana-bencana pada hari-hari
terakhir.

60

... akan ada kelaparan ... Matius 24:7.

61
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Dan ada kelaparan di banyak tempat di dunia.

62
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Diperkirakan bahwa 57 juta manusia akan kelaparan
dalam tahun ini. Itu berarti, 156.000 orang akan mati
setiap harinya karena kelaparan.
63

Dari milyaran manusia di atas planet bumi, 60%
kekurangan gizi, dan 20% kelaparan. Yesus berkata
bahwa akan ada kelaparan sebagai salah satu tanda
akhir zaman.
64

65

Sumber-sumber yang dapat dipercaya mengatakan
bahwa bila populasi manusia melebihi kapasitas
produksi makanan, maka akan ada kelaparan, wabah,
dan peperangan untuk makanan tidak dapat dihindari
lagi.
Bagaimana kita akan memberi makan tambahan
milyaran manusia, bila pada saat ini saja, dua per-tiga
dari populasi dunia sedang kelaparan?
Yesus menggambarkan keadaan dunia pada hari-hari
terakhir dengan mengatakan bahwa akan terjadi “...di
bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung...”
Lukas 21:25.

66

Yesus mengatakan bahwa akan ada sampar:

67

Akan ada kelaparan dan gempa bumi diberbagai
tempat.
Kata sampar menurut kamus, sama dengan wabah atau
penyakit aneh.
68
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Begitu banyak wabah penyakit dewasa ini, walau
berapa besar usaha yang dilakukan oleh obat-obatan
moderen.
69

AIDS, malaria, radang paru-paru, tbc, penyakit ebola,
penyakit raja singa, penyakit kencing nanah dan kolera

70

Organisasi Kesehatan Dunia saat ini memperkirakan
bahwa kita mempunyai 40 juta kasus HIV. Satu negara
dapat termusnahkan jika tidak ada yang dilakukan
untuk menghentikannya.
71

Tanda lain dari akhir zaman akan ada pencemaran
lingkungan.
Alkitab sudah menubuatkan bahwa dunia ini akan
menjadi tua. Dalam Yesaya 51:6, Allah berfirman,
72

“Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di
bawah.

73

74

Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk
seperti pakaian yang sudah usang.”
Tidak ada gambaran yang lebih baik dari pada ini,
untuk menggambarkan keadaan langit dan bumi, selagi
ia berjuang menuju garis akhir!
Udara di kota-kota besar dipenuhi oleh racun kimiawi
yang kita hirup melalui paru-paru kita.

75

Poster-poster di tempelkan di berbagai kota,
memperingatkan kita akan bahaya polusi udara.
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(Video: 5 dtk) Dibanyak tempat, airnya sudah tidak
sehat lagi untuk diminum, karena banyaknya zat-zat
yang berbahaya di dalamnya.
77

Dimanakah kita akan mendapatkan energi, air dan
udara bersih? Kemanakah kita akan pergi untuk
mencari makanan?
79

(Video: 6 dtk) Dengan begitu cepatnya populasi dunia
ini bertambah, manusia menemukan persoalan yang
sangat serius untuk dapat tetap bertahan di dunia.
80

“... Di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung ...”
Lukas 21:25

81

Alkitab mengatakan bahwa gempa bumi akan
meningkat.

82

83

(Teks: Matius 24:7)
“Akan ada ... gempa bumi diberbagai tempat.” Matius
24:7.
Kita telah menyaksikan peningkatan gempa bumi yang
terjadi secara besar-besaran.
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78

Sampah atom telah menjadi masalah yang besar untuk
pembuangannya.
Para pekerja di pabrik-pabrik atom yang besar,
diberikan kompensasi untuk keracunan yang mereka
telah alami.

2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!
Setiap tahun ada 6000 gempa bumi besar yang terjadi di
dunia.

84

(Video: 10 dtk) Dalam kurun waktu 90 tahun yang silam,
kita telah mengalami 1,500,000 kecelakaan.

85

86

Dalam waktu yang belum lama ini, kita telah
menyaksikan bagaimana gempa bumi merenggut 20,000
sampai 30,000 nyawa dalam satu gempa.
Banyak diantara Anda yang masih ingat gempa-gempa
bumi yang terjadi belum lama ini diberbagai negara.
Alkitab mengatakan, “Dan akan terjadi gempa bumi
yang dahsyat dan diberbagai tempat akan ada penyakit
sampar dan kelaparan;

87

dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan
tanda-tanda yang dahsyat dari langit...

88

dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan
bintang-bintang; dan di bumi bangsa-bangsa akan
takut,
89

dan bingung menghadapi deru dan gelora laut.” Lukas
21:11, 25.

90
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91

Alkitab memberikan kepada kita tanda yang lain.
Kondisi moral pada akhir zaman.
Yesus membandingkan kondisi dunia ini pada akhir
zaman dengan kondisi di Sodom dan Gomorah, dua
kota yang paling bejat yang pernah ada.
Allah pada akhirnya menghancurkan kedua kota
tersebut dengan api yang datang dari surga.
(Teks: Lukas 17:28, 30)
“Demikian juga yang terjadi pada zaman Lot;

93

...Demikianlah halnya kelak pada hari, dimana Anak
Manusia menyatakan diri-Nya.”
Lukas 17:28-30.
94

95

Yudas menulis, ...Sodom dan Gomorah dan kota-kota
sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan
percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang
tidak wajar.
Yudas 7.
Paulus, ketika berbicara mengenai kondisi moral yang
merupakan karakteristik dari kedua kota tersebut
mengatakan,

96

“...Sebab isteri-isteri mereka menggantikan
persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.

97
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92

(Video: 17 dtk) Perhatikan bahwa di sana dikatakan,
angin dan gelombang akan bergemuruh.
Di seluruh dunia, kita telah melihat berbagai keadaan
cuaca yang aneh dan luar biasa.
Angin puyuh yan diikuti oleh gelombang pasang; angin
puting beliung; gunung merapi, dan semua ini telah
menghancurkan begitu banyak nyawa dan harta benda.

2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!
Demikian juga suami-suami meninggalkan
persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan
menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap
yang lain.
98

Laki-laki dengan laki-laki...”
Roma 1:26,27.

99

100

(Teks: 2 Timotius 3:2-5)
“Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi
hamba uang. Mereka akan membual dan
menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah,
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak
mau berterima kasih, tidak memperdulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka
menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri,
garang, tidak suka yang baik,

101

suka menghianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah-

102

secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,
tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri
kekuatannya.”
2 Timotius 3:2-5
103

(Teks: 2 Timotius 3:13)
Dapatkah itu bertambah buruk? Ya, maafkan saya
untuk mengatakan, “...orang jahat dan penipu akan
bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan.”
104
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105

Salah satu tanda yang paling penting yang Yesus
berikan adalah mengenai datangnya mesias palsu dan
nabi-nabi palsu.
Kristus mengamarkan mengenai kedatangan mesiasmesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan mencoba
menipu dunia.

106

Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan
muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda
yang dahsyat dan mujisat-mujisat,
107

sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan
orang-orang pilihan juga.” Matius 24:23-24

108

109

(Teks: Matius 24:26)
“Jadi, apabila orang berkata kepada kamu: Lihat, Ia ada
dipadang gurun, janganlah kamu pergi kesitu.”
Matius 24:26.
Anda tidak perlu pergi kemana-mana, karena Yesus
berkata,
(Teks: Matius 24:27)
“Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur
dan melontarkan cahayanya sampai ke barat,

110

demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia.”
Ayat 27.

111
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(Teks: Matius 24:23-24)
“Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat,
Mesias ada disini, atau Mesias ada disana, jangan kamu
percaya!

2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!

112

(Teks: Wahyu 1:7)
“Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata
akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam
Dia...”
Wahyu 1:7.
Kita akan melihat Dia waktu Ia datang! Kita tidak
memerlukan siapapun untuk memberitahukan kita
akan kedatangan Yesus dengan seluruh malaikat suciNya!

113

Tanda terakhir dan terpenting yang diberikan Yesus
adalah untuk memberitakan Injil keseluruh dunia. Dari
semua tanda-tanda, hanya tanda inilah yang belum
digenapi.
114

115

(Teks: Matius 24:14)
Matius 24:14: Yesus berkata: “Dan Injil Kerajaan ini
akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian
bagi semua bangsa, SESUDAH ITU BARULAH TIBA
KESUDAHANNYA.”
Di dalam buku Wahyu, kita menemukan bahwa Allah
melukiskan pernyataannya yang besar.

116

(Teks: Wahyu 14:6)
“Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang
ditengah-tengah langit,
117

dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya
kepada mereka yang diam di atas bumi.

118
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119

Injil sedang diberitakan melalui televisi, radio, ceramah,
internet, pelajaran Alkitab, dan melalui koresponden di
seluruh dunia.
120

121

Daniel berkata bahwa “pengetahuan akan bertambahtambah.” Pada hari-hari terakhir dari sejarah dunia ini,
buku Daniel telah dibuka, dan itu akan meningkatkan
pengetahuan kita tentang rencana Tuhan untuk dunia
ini, dan ilmu pengetahuan juga akan bertambah pesat.
Waktunya hampir habis!
Dosa-dosa yang menjadi landasan kebinasaan dunia
pada zaman Nuh, timbul kembali di zaman ini.

122

Manusia seperti menuju kepada kehancuran dirinya
sendiri, seperti yang dibuktikan oleh peristiwaperistiwa yang sedang berlangsung.
Yesus membandingkan zaman kita dengan zaman Nuh.
123

Orang yang hidup pada zaman Nuh terlalu sibuk
bekerja serta melakukan kehendaknya sendiri, sehingga
tidak ada waktu untuk hal-hal yang bersifat rohani.
124

(Teks: Matius 24:37-39)
Yesus berkata dalam Matius 24:37-39: Sebagaimana
halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak
pada kedatangan Anak Manusia.
125
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dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan
kaum.”
Wahyu 14:6.
Apakah Anda menyadari bahwa Anda sedang
menyaksikan nubuatan ini digenapi dalam pertemuan
malam ini?
Ini adalah sebagian dari mengabarkan injil kepada
seluruh manusia.

2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!
Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air
bah itu makan dan minum,

126

kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh
masuk ke dalam bahtera,

127

dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu
datang dan melenyapkan mereka semua,

128

demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak
Manusia.”

129

130

131
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Yesus berkata bahwa kedatangan-Nya yang kedua kali
akan sama seperti pada zaman Nuh.
Orang akan bersenang-senang, dan tidak ada waktu
untuk Tuhan! Mereka lebih mencintai kepelisiran
daripada mencintai Tuhan.
Butir-butir pasir terakhir dalam gelas penghitung waktu
sudah mulai berjatuhan.
Segera, Anak Allah akan menembus angkasa yang
diikuti oleh malaikat-malaikat yang tidak terhingga
banyaknya. Allah sudah tidak sabar menunggu hari itu,
dan bukan karena Ia ingin menghancurkan dunia ini,
tetapi, agar Ia dapat membawa umat-umat-Nya pulang.
Dan rumah itu sudah siap dan sudah menunggu!

2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!

132

(Video: 7 dtk) Lonceng waktu telah berdetak selama
4000 tahun, dan Allah mengirimkan malaikat dan orangorang pintar untuk memberitakan kepada manusia
tentang kedatangan-Nya.
133

134

(Teks: Yohanes 1:11)
Tetapi sedih untuk dikatakan, “Ia datang kepada milik
kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu
tidak menerima-Nya.” Mereka tidak bersedia untuk
menerima-Nya.
Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan kepada kita
tanda-tanda yang menyatakan Tuhan akan datang
segera. Yesus berkata,

135

(Teks: Matius 24:33-34)
“Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah, bahwa
waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu!
136

137

Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini,
ketahuilah, bahwa waktunya sudah dekat, sudah di
ambang pintu. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya ini
terjadi.”
Matius 24:33,34
Apakah kita akan menerima-Nya sekarang? Atau
akankah kita mengecewakan-Nya lagi? Waktunya tidak
lama lagi, dan taruhannya sangat besar. Tidak ada
waktu untuk dibuang.

138
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Jika kita melihat dewasa ini, tanda-tanda di dunia, kita
dapat melihat betapa dekatnya kita dengan hari
kedatangan Yesus yang kedua kali.
Keadaan dewasa ini, sama dengan keadaan dunia pada
saat Yesus pertama kali datang kedunia ini. Pada zaman
dulu, Allah memberikan banyak tanda agar manusia
mengetahui waktu kedatangan Yesus.

2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!
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Kapal pesiar Central Amerika baru saja memulai
pelayarannya dari dermaga di kota New York, dan
sedang menuju ke Selatan, ke laut Atlantik, untuk
menuju Selat Panama, ketika ia mengalami kebocoran.
Sebuah kapal melihat tanda bahaya yang ia kirim dan
segera memutar haluan untuk memberikan pertolongan.
Kapten dari kapal tersebut mengirimkan kabar, “Apa
yang terjadi?” Kapten dari kapal pesiar tersebut
mengirim berita balasan, “Kami sedang dalam
perbaikan dan sedang tengelam.” Kapal yang
sebenarnya datang untuk menolong dapat melihat kapal
tersebut lambat laun manuju dasar laut lalu
menyampaikan barita, “biarlah saya mengangkut para
penumpangmu.” Tetapi malam telah tiba, dan nakoda
kapal Central Amerika tidak mau mengambil risiko
memindahkan penumpang dalam gelap.
Dijawab, “sampai pagi nanti.”
Kapal yang lain mengirim berita bahwa tindakan perlu
diambil sekarang juga.
Tetapi ia menolak, ia harus menunggu pada satu jarak
pada kegelapan malam itu. Pegawainya yang berada
dianjungan dapat melihat lampu-lampu kapal Central
Amerika ditengah gelombang laut. Kira-kira satu
setengah jam kemudian, mereka terkejut ketika lampulampu tersebut hilang. Kapal telah masuk ke dalam
laut, dan semua mereka yang berada di dalamnya
binasa.

2 – Tanda-tanda yang Tidak Dapat Diabaikan!
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Menunggu dapat mengakibatkan kita kehilangan
kehidupan yang kekal. Ada saatnya di mana kita harus
mengambil keputusan saat ini.
Kapten dari kapal Central Amerika berpikir bahwa ia
dapat menunggu sampai pagi, ternyata ia melakukan
kesalahan yang sangat fatal.
Alkitab mengatakan, hari ini adalah hari keselamatan,
jangan menunggu, jangan ragu-ragu. Jangan menunda.
Kenapa tidak mengambil keputusan hari ini, untuk
menerima Kristus?
Kenapa tidak memberikan hati Anda pada Allah hari
ini? Dan meminta pertolongan-Nya untuk menyiapkan
diri Anda untuk kedatangan Yesus yang kedua kali?
Adakah sesuatu dalam kehidupan Anda yang
menghalangi Anda untuk mempersiapkan diri untuk
kedatangan-Nya yang kedua kali?
Kenapa tidak membuang hal yang menghalangi itu saat
ini, selagi kita berdoa?
Kalau Anda benar-benar serius untuk menerima Yesus
Kristus, maukah Anda mengacungkan tangan Anda
sambil berkata, Ya Tuhan, saya bersedia untuk bertemu
dengan-Mu pada saat Engkau datang!

3 – Kelepasan Besar!
Saat dimana Anda menuju kekekalan

1

2

Mary merasa letih. Merupakan suatu minggu yang
sangat melelahkan. Hidupnya nampak menjadi suatu
kegiatan yang berputar terus menerus. Setelah kembali
dari toko, ia mengemudikan mobilnya pulang ke
rumah, dari jalan tol menuju jalan pedesaan yang
sempit.
Tiba-tiba terlihat sebuah meteor menyala di langit.
Meteor yang menerangi surga.

4

5

Seperti suatu pertunjukkan bintang yang tidak
biasanya, dengan bersemangat ia menekan gas
mobilnya. Dengan cepat ia terpikir, “Inilah hari kiamat
itu! Kristus sudah datang! Yang ingin saya lakukan
adalah pulang ke rumah dan tinggal bersama-sama
dengan anak saya.” Dalam memberikan komentar akan
pengalamannya ini, Mary mengatakan, “Pada saat saya
melihat surga begitu terang, saya berpikir bahwa Yesus
datang pada saat itu.”
Pernahkah Anda berpikir apabila suatu saat nanti akan
tiba hari kiamat? Apabila Anda pernah berpikir
demikian, kemungkinan Anda berpikir bagaimana itu
akan berakhir? Akankah pertunjukkan meteor
menandakan berakhirnya dunia?
(Video: 8 dtk) Beberapa orang berpikir bahwa dunia
akan berakhir dalam suatu perang nuklir - bahwa
manusia akan menghancurkan diri mereka sendiri dan
juga semua kehidupan di dunia ini.

6

1
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3

3 – Kelepasan Besar!
Yang lainnya berpikir bahwa penduduk dunia akan
meledak di tempat di mana bumi tidak dapat
menyokong banyak orang, dan kelaparan akan
mengikuti selanjutnya.
7

Yang lainnya merasa cemas bahwa suatu hari nanti
kemungkinan akan ada asteroid atau komet yang akan
menimpa bumi dan menghancurkannya.
8

9

10

(Video: 8 dtk) Namun, tahukah Anda bahwa bertahuntahun yang lampau, Alkitab menubuatkan dengan tepat
bagaimana dunia ini akan berakhir? Teman, kabar
baiknya adalah bahwa umat manusia tidak akan mati
oleh karena perang atau kelaparan atau bahkan oleh
karena tabrakan dengan benda lain di angkasa.
Sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa dunia ini akan
berakhir dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi ini
dengan kejayaan-Nya. Ia akan kembali ke bumi yang
sama ini yang telah Ia tinggalkan hampir 2000 tahun
yang lalu, dan Ia akan kembali untuk mengakhirinya
sebagaimana kita mengetahuinya dan mengantarkan
kepada kekekalan.
Sangatlah menarik mengetahui apa yang dipikirkan
oleh orang-orang akan apa yang terjadi pada saat
menanyakan bagaimana menurut mereka mengenai
kedatangan Yesus.

11

12

Ya, teman, Yesus akan datang segera, dan tidak ada
keraguan di mana masalah-masalah yang ada dalam
dunia ini berada di atas pertolongan manusia - hanya
Kristus dan Bapa saja yang mampu meluruskan setiap
masalah yang ada di Planet Bumi ini! Adalah suatu
berkat nantinya pada saat Raja itu datang!
Pada waktu rasul Paulus menjadi tawanan, di penjara
Mammertine yang gelap, dan menunggu untuk di
penggal, ia menulis bahwa ia

2

13
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14

15

Jika Anda mengalami keadaan yang memilukan dalam
hidup Anda, ingat dan pandanglah Kepada
pengharapan-kedatangan Kristus yang kedua kali ke
bumi ini - yang akan membuat segalanya berjalan
dengan baik!
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16

(Teks: Titus 2:13)
“dengan menantikan penggenapan pengharapan kita
yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah
yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus.”
Titus 2:13 Paulus menulis surat yang menguatkan hati
ini kepada Titus, Anaknya di dalam iman, untuk
mengingatkan Titus akan Kedatangan Tuhan yang
penuh kemuliaan.

Peristiwa yang paling banyak dibahas/dibicarakan
dalam Perjanjian Baru adalah Kedatangan Kristus yang
kedua kali. Satu dari setiap 25 ayat berhubungan
dengan peristiwa itu. Kristus menghabiskan banyak
waktu untuk membicarakan tentang peristiwa itu
daripada topik-topik lainnya dalam Perjanjian Baru.
Ada 2 ayat dalam Perjanjian Baru yang harus diketahui
oleh orang-orang yang percaya pada Alkitab.
(Teks: Yohanes 3:16) Salah satunya ialah Yohanes 3:16:
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal,

17

supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang
kedua juga merupakan janji Yesus yang dibuat sangat
indah sebelum penyalipan-Nya dan kenaikan-Nya:
18

(Teks: Yohanes 14:1-3)
Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah,
percayalah juga kepada-Ku.
19

3
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Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak
demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab
Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
20

Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah
menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali

21

dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di
mana Aku berada, kamupun berada. Yohanes 14:1-3

22

Berabad-abad lamanya, kesusahan, kekecewaan
ataupun kematian telah mengancam para pengikut
Kristus,
23

janji pengharapan akan kedatangan-Nya ini - telah
membawa kekuatan dan keberanian kepada mereka.
Para pengikut Yesus begitu ingin melihat kegenapan
akan janji-Nya.
24

25

(Teks: 2 Timotius 4:7, 8)
Dalam kehidupan selanjutnya, seperti algojo yang siap
melawan tetapi berbalik, Paulus mengamarkan dengan
semangat: Aku telah mengakhiri pertandingan yang
baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
memelihara iman.
Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran
yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim
yang adil,

26

4
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pada hari-Nya; tetapi bukan hanya kepadaku,
melainkan juga kepada semua orang yang merindukan
kedatangan-Nya. 2 Timotius 4:7, 8
27

Dengan penuh keberanian, Paulus dapat menghadapi
pedang para pembunuh pada hari yang amat
menentukan itu karena ia memiliki iman dalam janji
Kristus akan kedatangan-Nya!
28

Ya, Yesus AKAN kembali!
Dan teman, janji Yesus kepada murid-murid-Nya adalah
milik kita semua. Yesus akan datang!

Pada saat murid-murid bertanya, apakah tanda-tanda
kedatangan-Nya dan bagaimana akhir dunia ini, Yesus
memberikan perincian akan peristiwa yang akan terjadi
menjelang kedatangan-Nya.
30

(Teks: Matius 24:4, 5) Marilah kita baca:
Jawab Yesus kepada mereka: Waspadalah supaya jangan
ada orang yang menyesatkan kamu!
31

32

Sebab banyak orang akan datang dengan memakai
nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias, dan mereka akan
menyesatkan banyak orang.
Matius 24:4, 5
Dalam ayat 24, Yesus menerangkan masalah ini.
(Teks: Matius 24:24)
Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan
muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda
yang dahsyat dan mujizat-mujizat,

33

sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan
orang-orang pilihan juga.

34
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35

36

37

Apabila kita tidak mengetahui bagaimana membedakan
yang palsu - kemungkinan kita membiarkan diri kita
bersandar pada penipu itu, mengira bahwa ia adalah
Kristus! Yesus mengingatkan itu bisa saja terjadi! Dan
Ia tidak membicarakan mengenai tipuan-tipuan yang
janggal!
Secara nyata Ia membicarakan mengenai penipuanpenipuan yang direncanakan dan dilaksanakan begitu
hati-hati di mana hampir seluruh dunia akan
disesatkan! Anda tahu, para penipu ini akan
melakukan perbuatan-perbuatan ajaib-menyembuhkan
orang sakit dan melakukan hal-hal gaib untuk
mendukung pengakuan mereka.
Kita tidak boleh salah akan kedatangan Kristus yang
sesungguhnya! Tidak seorangpun boleh salah. Namun
kita bisa saja tertipu oleh Kristus palsu dan dikelabui
olehnya sebelum kedatangan Kristus!
Pikirkanlah hal itu.
Setan akan menggunakan Kristus dan nabi palsu untuk
mencoba membingungkan manusia akan kedatangan
yang kedua.

38

(Teks: 2 Korintus 11:13, 14)
Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerjapekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul
Kristus.
39

40

6

Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblispun
menyamar sebagai malaikat Terang.
2 Korintus 11:13, 14
Setan bahkan akan mengubah dirinya dan bahkan
meniru kedatangan Yesus yang kedua kali.
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41

Dia dapat menyembuhkau orang dan mengadakan
tanda muzijat dan penggodaan akan jadi lebih banyak
pada keragu-raguan dengan yang dikatakan Alkitab.
Tetapi kita benar-benar tidak yakin dengan perasaan
kita - dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar,
dengan apa yang kita rasakan!
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42

(Video: 13 dtk) Sekarangpun dan selanjutnya seorang
akan muncul dengan menyatakan bahwa dirinya adalah
Kristus. Cara mereka berpakaian membuat orang
berpikir, demikianlah rupanya pakaian Kristus itu.
Bicara mereka sangat ramah, dengan suara yang merdu.
Mereka banyak mengutip aya-ayat Alkitab. Mereka
terlihat sangat bijaksana. Beberapa dari mereka dapat
menarik banyak pengikut yang percaya bahwa Yesus
telah datang kedunia. Tetapi tak satupun dari mereka
adalah Kristus. Kami bisa katakan dengan pasti. Dan
kenapa? Seseorang bisa saja berpenampilan seperti
Yesus. Orang dapat berbicara seperti Yesus.

Hanya ada satu penuntun yang dapat menentukan
apakah seseorang itu asli atau menipu - Alkitab

43

Marilah kita mempertimbangkan beberapa dari tandatanda atau ciri khas nanti pada waktu kedatangan
Kristus kedua kali, sehingga kita tidak tertipu!
44

Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah sebuah
kedatangan yang dapat dilihat.

45

46

(Teks: Matius 24:27)
Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur
dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian
pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Matius 24:27
Dalam Wahyu 1:7 kita baca
7
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(Teks: Wahyu 1:7)
Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata
akan melihat Dia, .........
47

Penipu mungkin akan muncul di sini atau di tempat
lain, tetapi tidak ada penipu yang bisa datang di awanawan dari surga yang dapat dilihat oleh semua mata
seperti kedatangan Yesus
48

Setelah Yesus menyelesaikan pekerjaan-Nya di dunia
ini, Ia sudah siap naik ke surga.

49

Ia membawa murid-murid-Nya yang kekasih ke Bukit
Zaitun dan setelah Ia memberikan beberapa pengajaran
pada murid-murid-Nya dan mengadakan perpisahan,
tiba-tiba saja Ia terangkat naik ke Surga.
50

Marilah kita perhatikan apa yang Alkitab katakan
tentang peristiwa ini.

51

(Teks: Kisah 1:9-11)
Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia
disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari
pandangan mereka.
52

Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba
berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat
mereka,
53

dan berkata kepada mereka: Hai orang-orang Galilea,
mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?

54

8
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Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu,
akan datang kembali dengan cara yang sama seperti
kamu melihat Dia naik ke sorga.
Kisah 1:9-11
55

Dua malaikat Allah akan datang untuk menjamin
murid-murid dengan apa yang sudah dijanjikan oleh
Yesus bahwa janji-Nya akan dipenuhi.
Yesus sudah katakan bahwa mereka akan melihat:
56

57

58

Tidak seorangpun yang dapat memberitahukan kapan
Yesus datang. Kamu akan melihat-Nya datang di awanawan. Tetapi ada beberapa tanda yang tidak dapat
ditiru oleh setan. Kristus tidak datang dengan tiba-tiba
dan muncul di tempat yang jauh atau di luar angkasa
Yesus Tidak Datang Kembali Sendirian-Akan menjadi
peristiwa yang Agung!

59

60

(Teks: Matius 25:31) Yesus berkata,
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya
dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia
akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.
Matius 25:31

61

(Teks: Matius 24:31) Mengapa Yesus membawa serta
malaikat-malaikat bersama-Nya? Ia memberikan
jawaban:
Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya
dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya,

9
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(Teks: Lukas 21:27)
Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia
datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan
kemuliaan-Nya. Lukas 21:27

3 – Kelepasan Besar!
dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihanNya dari ke 0empat penjuru bumi, dari ujung langit
yang satu ke ujung langit yang lain.
Matius 24:31
62

63

Ya, Yesus akan ditemani seluruh penghuni surga,
malaikat suci- memenuhi langit dengan kemegahan
yang tak terlukiskan. Sekarang kamu mengetahui
mereka yang menyatakan diri mereka adalah Kristus
tidak dapat berbuat seperti ini!
Mereka menginginkan sesuatu yang tidak mungkin
dengan mencoba meniru kedatangan Yesus!
Tidak seorangpun bisa! Tetapi ada beberapa peristiwa
yang bisa di buat untuk kedatangan Yesus ini.
Betapa suatu peristiwa yang dapat didengar-yang mati
dalam kebenaran akan bangkit hidup

64

(Teks: 1 Tesalonika 4:16)
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu
penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah
berbunyi
65

maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka
yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;
1 Tesalonika 4:16
66

67

Jadi sekarang kita tahu, bahwa kedatangan Kristus
tidak hanya terlihat, tetapi juga terdengar-didengar oleh
setiap orang. Jadi panggilan Tuhan akan terdengar dan
bunyi tiupan sangkakala akan membangkitkan orang
yang mati dalam kebenaran Akan keluar dari dalam
kubur.
Dapatkah Anda membayangkan kegembiraan ketika
kubur itu terbuka dan keluarga saling bertemu?
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bisakah kita lihat, bagaimana tidak mungkinnya bagi
Setan untuk meniru kedatangan Kristus yang benar?

69

Masih ada berita yang baik! Perhatikan apa yang terjadi
dengan orang yang hidup dalam kebenaran pada waktu
kedatangan Kristus yang kedua kali:
70

71

Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama
dengan Tuhan.
1 Tesalonika 4:17
72

73

(Video: 4 dtk) Pengikut Yesus yang setia akan dijemput
bersama dengan yang baru dibangkitkan untuk
bertemu Yesus di awan-awan. Betapa suatu pertemuan
keluarga yang menggembirakan yang akan terjadi pada
keluarga-keluarga.
Paulus memberikan lebih rinci tentang apa yang akan
terjadi pada waktu kedatangan Yesus:

74

(Teks: 1 Korintus 15:51-53)
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu
rahasia: ........ kita semuanya akan diubah,
75

dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang
terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi,

76
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(Teks: 1 Tesalonika 4:17)
sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan
diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan
menyongsong Tuhan di angkasa.
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dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam
keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan
diubah.
77

Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang
tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus
mengenakan yang tidak dapat mati.
1 Korintus 15:51-53
78

Allah akan memberikan kepada pengikut setia Yesus
pemberian kasih - kehidupan selamanya.
Semua pemberian yang diberikan adalah tidak berarti
tanpa pemberian yang abadi.
79

(Teks: Filipi 3:20, 21) Dan ada satu hal lagi yang Tuhan
akan berikan bagi umat-Nya:
............. kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai
Juruselamat,
80

81

yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga
serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Filipi 3:20, 21
Tubuh kita serupa dengan tubuh Kristus. Tak ada lagi
sakit atau rasa sakit - atau penyakit. Kabar apa yang
bisa membuat kita lebih baik?
Akan ada kelompok lain. Kedatangan Yesus yang kedua
kali bukanlah berita yang menyenangkan bagi mereka.
Perhatikan bagaimana Alkitab menerangkan peristiwa
ini.

82

(Teks: Wahyu 6:14-17)
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab
yang digulung
83

dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari
tempatnya.
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Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta
perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orangorang berkuasa ........
85

bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu
karang di gunung.

86

87

Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan
siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6:14-17

88

(Teks: Wahyu 16:18)
Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh,
dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat
89

seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas
bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Wahyu 16:18

90

Gempa bumi ini akan merusakkan kota-kota di bumi.
Tidak seorangpun akan luput dari gempa bumi ini
seperti penjaga pada waktu kedatangan Yesus!
91

Yesus memperingatkan bahwa kedatangannya tidak ada
seorangpun yang menduganya. Ia juga mengatakan
bahwa orang-orang akan menyibukkan diri mereka
dengan kesenangan-kesenangan semu.
92
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Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan
kepada batu-batu karang itu: Runtuhlah menimpa kami
dan sembunyikanlah kami terhadap Dia, yang duduk di
atas takhta ........
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Dalam Matius 24:30, kita mengatakan bahwa disaat
Yesus datang,
.......semua bangsa di bumi akan meratap .............
93

94

95

Inilah yang dikatakan Yesus yang akan terjadi pada
mereka yang tidak siap pada hari itu! Mereka akan
hilang-dan mereka tahu itu! Betapa suatu peristiwa yang
sedih, di mana akan terjadi suatu perbedaan. Hari itu
adalah nyata! Tidak akan ada secara sadar menyebutnya
hanyalah sebuah mimpi.
Tak ada yang lebih berarti di muka bumi ini daripada
bertemu dengan Yesus pada waktu kedatangan-Nya.
Betapa sesuatu yang mudah hancur bagi harta di bumi
yang kita hargakan sangat tinggi!
Dengan satu goncangan saja, semua itu akan hilang!
(Teks: Lukas 21:36)
Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu
beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan
terjadi itu,

96

dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak
Manusia.

97

Mari kita mengulang secara cepat apa yang yang kita
sudah pelajari

98

Nabi-nabi paslu dan tuhannya mencoba menipu setiap
orang.

99
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Setan akan muncul seperti malaikat terang

100

Kedatangan kedua kali bukanlah suatu rahasia

101

Setiap orang akan melihat kedatangan Yesus
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102

Semua malaikat suci akan bersama dengan Yesus.

103

Ia akan datang dengan tiupan sangkakala

104

Ia akan datang dengan sorak Malaikat-malaikat-Nya.

105

Yang mati dalam kebenaran akan dihidupkan kembali.

106

Yang hidup dalam kebenaran tidak akan mengalami
kematian.

107
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Semua yang benar akan menerima hidup yang abadi.

108

Semua yang tidak beriman akan berkabung saat mereka
menyaksikan Yesus.

109

Gempa bumi yang sangat dahsyat akan merusak bumi
ini.

110

Semua yang sesat akan dilenyapkan.

111

112

Sebagian tidak dapat menceritakan, pena manusia pun
tak dapat melukiskannya, pemikiran yang luas
sekalipun tidak dapat memahami kemegahan dan
kemuliaan akan kedatangan Kristus yang kedua kali.
Namun kami ingin membagikan pada Anda sedikit
gambaran kecil bagaimana pengarang dan seniman
mencoba menggambarkan kedatangan Yesus Pada saat di mana tidak seorangpun mengharapkannya,
Yesus akan datang kembali! Seperti gemuruh kilat,
suara Tuhan akan menggoncang bumi menyerukan hari
dan waktu kedatangan Anak-Nya.

113

Surga akan trun dan bumi berguncang dihadapan-Nya,
gunung-gunung akan berpindah dari tempatnya.

114
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Segera akan muncul dari timur awan hitam yang kecil
dengan setengah ukuran tangan manusia.

115

116

Seperti awan kemudian mendekat lama kelamaan
menjadi terang dan menjadi lebih megah sampai
menjadi awan yang sangat besar dengan pelangi di
atasnya. Dalam keheningan umat Tuhan menatap
dengan pandangan, tidak berkata-kata. Saatnya menarik
nafas!
Langit dipenuhi dengan sinar, beribu-ribu kali beriburibu malaikat mengelilingi tahta Yesus!

118

Kemuliaan meliputi surga dan turun kebumi, ‘Setiap
mata’ akan memandang kedatangan sang Raja!
Bukan mahkota duri yang dikenakan, tetapi mahkota
kemuliaan yang akan dikenakan-Nya. Dan pada
pakaiannya tertulis, Raja atas segala raja dan Tuhan atas
segala tuhan.’
Raja-raja dunia, para pembesar, orang-orang kaya dan
orang berkuasa, berteriak agar batu-batu menimpa
mereka dan menyembunyikan mereka dari Domba
Allah itu.

119

120

Mereka yang telah membunuh umat-umat Tuhan dan
mereka yang telah mengolok-olok dan menolak Tuhan
sebagai Anak Allah, yang berteriak, Salibkan Dia!,
Salibkan Dia! telah dibangkitkan dan berdiri dihadapan
Yesus. Hati mereka hancur, kaki mereka bergetar dan
dengan keputusasaan mereka meratap,
IA ADALAH ANAK ALLAH. IA ADALAH MESIAS
YANG BENAR

121
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Sekarang, mereka melihat Dia dengan segala
kemegahan-Nya dan mereka juga akan melihat Dia
duduk di tengah-tengah malaikat dengan segala
kebesaran-Nya.
122

Mereka yang mengolok dan mengejek Anak Allah tidak
dapat berkata-kata. Herodes yang angkuh dan sombong
yang mencemooh Kerajaan-Nya dan memerintahkan
para prajurit untuk memahkotai Yesus sebagai raja.
123

124

Orang-orang yang tidak percaya yang mengenakan
jubah ungu kepada-Nya, juga mahkota duri, dan
meletakkan tongkat kekuasaan ditangan-Nya dan
menundukkan kepala dihadapan-Nya dengan olok-olok
dan hinaan.
Mereka yang memukul, mencemooh dan meludahi Raja
itu, sekarang berbalik dari penolakkannya dan
melarikan diri dari kemuliaan-Nya yang penuh kuasa.

125

126

Mereka yang menusuk ke tangan dan kaki-Nya, juga
tentara yang menusuk-Nya melihat tanda ini dengan
penyesalan yang dalam.
Dengan jelas para penguasa dan para imam, mengingat
peristiwa di Kalvari itu. Dengan rasa ngeri mereka
mengingat bagaimana mereka mengolok-olok dengan
seruan: ‘Ia dapat menyelamatkan orang lain, tetapi DiriNya sendiri tidak dapat Ia selamatkkan.
Jika Ia adalah Raja Israel, biarlah Ia turun dari atas kayu
salib dan kami akan percaya pada-Nya. Ia percaya pada
Tuhan; biarlah Dia datang kalau benar-benar Dia
mempunyai Allah.

127

Mereka yang menyakiti Kristus dan umat-umat pilihanNya sekarang menyaksikan kemuliaan Tuhan.
Ditengah-tengah ketakutan mereka, mereka mendengar
suara orang-orang suci berseru,
128
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3 – Kelepasan Besar!
(Teks: Yesaya 25:9)
.............. Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita
nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan ...............
129

130

(Video: 11 dtk) Di bagian tengah bumi ini cahaya kilat
dan gemuruh guntur menderu, suara Anak Allah
memanggil orang-orang suci yang tertidur.
Ia melihat pada kubur orang benar, kemudian
mengangkat tangan-Nya kesurga, dan berseru: Bangkit,
bangkit, bangkitlah kamu yang tertidur dalam abu,
bangunlah!

131

132

133

orang-orang yang tertawan dalam kematian akan
datang, mengenakan jubah kemuliaan yang kekal,
berseru: ‘Oh, maut di manakah sengatmu? Oh,
kematian, di mana kemenanganmu?’ Orang benar yang
masih hidup dan orang-orang kudus bersatu
menyerukan dengan nyaring akan kemenangan. Semua
orang jahat dan yang mengkhianati Yesus tetap tinggal
dalam kubur. Betapa ajaib keselamatan-Nya!
Pengharapan yang kekal, yang direnungkan, tetapi
tidak dapat dimengerti sepenuhnya.
Orang benar yang masih hidup beserta orang kudus
yang bangkit akan diubahkan dalam sekejap mata.
Mereka dipermuliakan pada saat mendengar suara
Allah; mereka diubahkan dari yang fana menjadi kekal
beserta umat yang kudus diangkat bertemu dengan
Tuhan di awan-awan.
Malaikat-malaikat Tuhan mengumpulkan umat pilihanNya dari empat penjuru dunia, dari satu penjuru ke
penjuru yang lain. Anak-anak kecil dibawa oleh
malaikat surga kepangkuan ibunya.

134
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3 – Kelepasan Besar!

Di seluruh dunia orang mati akan mendengar suaraNya, dan semua akan bangkit. Dan semua dari penjuru
dunia akan membentuk bala tentara yang besar dari
setiap bangsa, suku, dan bahasa.

3 – Kelepasan Besar!
Keluarga yang sudah lama dipisahkan oleh kematian
akan berkumpul, tidak pernah lagi berpisah,
menyanyikan lagu gembira berjalan bersama di Kota
Allah.
135

Sementara mereka naik ke surga rombongan malaikat
berseru, ‘Suci-suci, suci, Tuhan Allah Mahabesar’ Dan
orang yang ditebus berseru, ‘Haleluya’ sementara
mereka bergerak menuju Kota Suci.
136

137

138

139

Sebelum memasuki kota Suci, Juruselamat telah
melimpahkan kepada umat-Nya tanda keselamatan dan
mengaruniakan kepada mereka lambang
kewarganegaraan surga. Orang yang telah ditebus
dengan jumlah yang tak terhitung pandangan mereka
tertuju kepada Yesus, setiap mata memadang
kemuliaan-Nya ‘terselubung wajah rusak lebih dari
manusia manapun, dan penampilannya yang lebih dari
anak manusia’
Di atas kepala para pemenang, Yesus dengan tanganNya sendiri menaruh mahkota kemuliaan. Setiap orang
ada mahkota di mana tertulis namanya nama baru dan
terukir di mahkota itu ‘Sucilah Tuhan’ Kesukaan yang
tak terlukiskan memenuhi setiap hati, dan setiap suara
menyerukan pujian syukur.
Di hadapan umat tebusan terdapat Kota Suci. Yesus
membuka dengan lebar pintu mutiara, dan bangsabangsa yang telah memelihara hukum-hukum-Nya dan
sabar menantikan Yesus masuk.
Di sana mereka memandang Kerajaan Allah tempat
kediaman Adam sebelum berdosa. Kemudian terdengar
suara yang lebih merdu dari musik yang pernah
didengar oleh telinga yang berdosa mengatakan
‘Pergumulanmu sudah berakhir’
(Teks: Matius 25:34)
.......... Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak
dunia dijadikan.

140
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3 – Kelepasan Besar!

141

Inilah pengharapan kita. Inilah keberuntungan kita.
Inilah masa depan kita. Kita akan hidup dengan Kristus
di surga selamanya. Jika kita kehilangan kekekalan,
kita kehilangan semuanya. Jika kita kehilangan surga,
kita kehilangan semuanya. Jika kita tidak bersedia
untuk kedatangan Kristus yang kedua kali dengan
segera, kita kehilangan peristiwa yang sangat bersejarah
di dalam hidup kita. Yesus katakan mari... Datanglah
untuk pengampunan. Datanglah untuk mandapatkan
rahmat. Datanglah untuk masuk dalam kerajaan-Ku.
Maukah Anda mengatakan ya untuk ajakan-Nya
sekarang? Jika Anda rindu untuk bersama dengan-Nya
dalam Kerajaan surga selamanya, berdirilah dan mari
kita berdoa.

3 – Kelepasan Besar!
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4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Menemukan Misteri-misteri Kehidupan

1

3

4

Saat Anda berjalan dalam keheningan di pinggir pantai,
Anda melihat sepasang jejak kaki pada pasir di depan
Anda.
Kemudian Anda melihat sepasang jejak kaki yang ke
dua, dan yang ke tiga.
Anda berusaha melihat sejauh mata dapat memandang,
namun Anda tidak mendapati seorangpun.
Apakah arti dari jejak- jejak kaki tersebut? Secara
sederhana, mengatakan, bahwa walaupun Anda tidak
dapat melihat seorangpun, namun Anda tahu bahwa
seseorang pernah berada di sana. Seseorang telah
mendahului Anda berjalan di atas pantai tersebut.
Saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi pada
Anda.
Jika Anda berdiri di luar rumah serta memandang
sekeliling Anda, apakah yang Anda lihat?
Rerumputan, pepohonan, bukit-bukit maupun
pegunungan, bunga-bungaan, sungai maupun danau,
dan mungkin juga binatang-binatang.
Dan pada saat Anda berdiri di sana, di manakah Anda
sedang berdiri?
Ya, Anda sedang berdiri di atas tanah di permukaan
bumi.

5

Lihatlah ke atas, apa yang Anda lihat?

6

1

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

2

Andaikan Anda tinggal di pinggir pantai.
Satu pagi Anda bangun dan memutuskan untuk
menyusuri pantai yang berpasir.
Pemandangannya sangat indah. Sinar Matahari seperti
berdansa di atas air. Ombak pecah di pinggir pantai.

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Di siang hari, mungkin Anda akan melihat matahari,
langit atau awan.

7

Di malam hari, mungkin engkau melihat ribuan bintang
- atau mungkin bulan.

8

Bagaimana semua itu bisa terjadi?
Bagaimana ANDA bisa tercipta?
Siapa yang menciptakan Anda?
9

10

2

Ada yang mengatakan bahwa kehidupan dimulai
dengan sel-sel sederhana di dalam laut.
Kemudian, sel-sel tersebut tumbuh menjadi mahluk
yang hidup yang terdiri dari banyak sel.
Kemudian, mahluk-mahluk hidup tersebut berubah
dalam waktu berjuta-juta tahun lamanya, menjadi
mahluk-mahluk kecil yang dapat berpindah dari laut ke
darat, di mana mereka mulai menumbuhkan kaki.

11

Sepanjang masa, jutaan orang telah mempercayai bahwa
ada sesuatu yang sangat berbeda mengenai bagaimana
alam semesta, bumi, dan semua mahluk hidup tercipta.
Mereka percaya bahwa Allah Penciptalah yang
menciptakan semua itu. Tapi Allah yang mana?

12

Dewasa ini, banyak orang menyembah banyak ilah:
Budha, Mohammed, Shinto, ilah dari Hindu, dan
banyak lagi yang lainnya.
Para pengikut dari ilah tersebut, mengaku bahwa ilah
mereka merupakan ilah yang paling utama.

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

13

Tapi, apakah Anda tahu bahwa dari semua ilah yang ada
di dunia ini, hanya satu yang mengaku Pencipta dari
segala sesuatu?
Dan Allah itu adalah Allah yang ada di dalam Kitab
Suci. Jadi kita akan mencari tahu segala sesuatu
mengenai Allah Pencipta dari Alkitab.

14

15

16

Jika Anda melihat sebuah jalan, apakah Anda akan
berpikir bahwa jalan tersebut menciptakan dirinya
sendiri atau apakah ada orang yang menciptakannya?
Sedangkan menciptakan jalanan dan rumah jauh lebih
sederhana dari pada menciptakan dunia dan manusia.
Jadi, ketika Anda melihat manusia dan binatang, dan
bintang-bintang, tidakkah masuk diakal untuk
mengatakan bahwa seseorang menciptakan semua itu?
Ada seseorang yang merancang semua itu, kemudian
menciptakannya.
Kita akan mulai mempelajari mengenai Allah yang
mengaku sebagai Perancang dan Pencipta segala
sesuatu.
Mari kita mulai dengan apa yang dikatakan oleh bukuNya, yaitu Alkitab yang menerangkan mengenai
pekerjaan-Nya menciptakan dunia ini dan alam
semesta.
Mari kita lihat apa yang terjadi pada suatu hari.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
Kejadian 1:1

17

Kemudian Allah berfirman, ‘Jadilah terang’, lalu terang
itu jadi.
Kejadian 1:1
18

3

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

Jika Anda melihat sebuah rumah, apakah Anda pernah
berpikir bahwa rumah itu menciptakan dirinya sendiri?
Tentu saja tidak. Anda menyadari bahwa ada seorang
yang membangun rumah tersebut.

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Dan Allah melihat bahwa terang itu baik, dan Allah
memisahkan terang itu dari gelap.

19

20

Jadilah petang dan pagi itulah hari pertama. Kejadian
1:4, 5.
Pada hari pertama dalam minggu itu Allah menciptakan
bumi ini. Dia menciptakan terang dan mulai ada
pergantian siang dan malam.
Dan kemudian Allah berfirman, ‘Jadilah cakrawala di
tengah segala air, dan dan baiklah dipisahkan air dari
air.’
Kejadian 1:6

21

. . . dan jadilah demikian.
Kejadian 1:7

22

23

Kejadian 1:8
Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang
dan jadilah pagi, itulah hari kedua.
Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala di atas
kita, dan memisahkan air dengan bumi dari air awan
dan langit.
Kemudian Allah berfirman, ‘Hendaklah segala air yang
di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga
kelihatan yang kering,’

24

dan jadilah demikian.
Kejadian 1:9

25

4

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Kemudian Allah berfirman, Hendaklah tanah
menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan
yang berbiji,
26

27

Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ketiga.
Kejadian 1:13
Pada hari ke tiga Allah menciptakan dataran, laut dan
menyelubungi bumi dengan tanaman hidup.
28

Hari ke empat
Berfirmanlah Allah: ‘Jadilah benda-benda penerang
pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam;
29

dan biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda
yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari
dan tahun-tahun;
30

dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah bendabenda itu menerangi bumi,’ Dan jadilah demikian.
Kejadian 1:14, 15.
31

Dan Allah melihat semuanya itu baik.

32

Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ke empat.
Kejadian 1:19
Pada hari ke empat Allah menciptakan matahari dan
bulan di langit. Dia juga menciptakan bintang-bintang.
33

5

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

dan segala jenis pohon buah-buahan yang
menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhtumbuhan di bumi,’ Dan jadilah demikian.
Kejadian 1:11

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Apa yang Allah ciptakan pada hari ke lima?
Kemudian Allah berfirman: ‘Hendaklah dalam air
berkeriapan makhluk yang hidup,
34

dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi
melintasi cakrawala.’
Kejadian 1:20
35

Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ke lima.
Kejadian 1:23. Pada hari ke lima, Alkitab mengatakan,
Allah menjadikan burung-burung dan ikan dan
makhluk laut lainnya.
36

Pada hari ke enam penciptaan adalah sangat penting:
Allah berfirman: ‘Hendaklah bumi mengeluarkan segala
jenis makhluk yang hidup,
37

ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang
liar,’ Dan jadilah demikian.
Kejadian 1:24
38

Kemudian Allah berfirman, ‘Baiklah kita menjadikan
manusia menurut gambar dan rupa Kita;

39

supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan
burung-burung di udara dan atas ternak,

40

dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata
yang merayap di bumi.
Kejadian 1:26
41
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4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Jadi Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya
menurut gambar Allah diciptakan-Nya mereka;

42

laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.

Kemudian Allah melihat segala yang dijadikan-Nya itu,
sungguh baik.

44

Jadilah petang dan jadilah pagi itulah hari ke enam
Kejadian 1:31
Enam hari lamanya Allah menjadikan binatangbinatang, dan kemudian Dia menciptakan manusia,
45

Adam dan Hawa tidak tercipta secara tidak sengaja.
Alkitab mengatakan bahwa Allah merancang mereka
menurut rupa-Nya.
46

47

Dia merupakan Insinyur yang hebat, Perancang yang
bijaksana yang menciptakan kita!
Hari ke tujuh
Pada hari ketujuh, pekerjaan Allah dalam penciptaan
telah selesai, maka Ia beristirahat serta
mengesampingkan hari yang ke tujuh sebagai hari
Sabat perhentian.
Kemudian diselesaikan langit dan bumi dan segala
isinya.

48
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4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

43

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Dan pada hari ke tujuh Allah berhenti dari segala
pekerjaan yang dibuat-Nya itu,

49

dan Dia berhenti pada hari ke tujuh dari segala
pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu.
Kejadian 1:1, 2
50

51

Kemudian Tuhan memberkati hari ke tujuh dan
menyucikannya, sebab itu Dia beristirahat dari segala
kegiatan penciptaan-Nya.
Kita akan berbicara banyak tentang Sabat hari ke tujuh
yang diciptakan Tuhan untuk disucikan, pada
pertemuan berikutnya.
Jadi kita telah melihat sekilas bagaimana Allah
menciptakan dunia ini dengan segala isinya, termasuk
kita manusia.

52

Mari kita lihat secara teliti betapa agungnya Perancang
serta Pencipta kita.

53

Tubuh manusia memberikan bukti yang nyata
mengenai seorang perancang dan rancangannya.

54

Mari kita lihat salah satu organ tubuh kita, yaitu mata:

55
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4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Ilmuwan mengatakan bahwa rancangan dari lensa serta
kornea mata kita, bila dibandingkan dengan kamera
yang tercanggih yang ada di dunia ini, akan membuat
kamera tersebut seperti mainan seorang anak kecil.
56

58

Mata manusia memberikan bukti nyata tentang adanya
seorang Pencipta yang penuh kasih, yang menginginkan
kita untuk dapat melihat keindahan yang Ia telah
ciptakan di alam semesta.
Tidaklah heran bila pemazmur menuliskan:
Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku
dahsyat dan ajaib;

59

60

ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar
menyadarinya. Mazmur 139:14.
Tubuh dan pikiran manusia sangatlah kompleks, dan
hanya dapat dirancang oleh seorang Perancang yang
bijaksana.
Tapi, bagaimana dengan alam semesta lainnya? Bukti
apa yang kita miliki yang menyatakan bahwa Allah
juga bekerja dalam menciptakan seluruh alam semesta?

61

Nabi Yesaya menantang kita untuk mengalihkan
pandangan kita dari hal-hal kecil di sekeliling kita serta
memfokuskan pandangan kita terhadap apa yang Allah
telah lakukan di angkasa.
62
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4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

57

Mata merubah cahaya yang ia terima, menjadi perintahperintah yang dimengerti oleh otak dan proses ini tidak
dapat diciptakan oleh laboratori sains tercanggih
manapun. Kemudian sel-sel otak merubah perintahperintah tersebut menjadi satu keajaiban yaitu
penglihatan - sesuatu yang tidak mungkin dilakukan
oleh siapapun di dunia ini.

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang
menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap
tentara mereka keluar,
63

Dia memanggil nama mereka sekaliannya, oleh sebab Ia
Maha kuasa dan Maha kuat;

64

Satupun tiada yang tak hadir.
Yesaya 40:26

65

Pernahkah Anda menengadah ke langit serta
menghitung bintang-bintang di angkasa? Apakah Anda
pernah memikirkan bagaimana mereka tercipta dan
kagum terhadap jumlahnya?
66

67

Allah menggunakan ilustrasi untuk menolong kita
memahami sedikit lebih baik mengenai keagungan
semua itu.
Ia pernah membawa Abraham, bapa dari orang Arab
dan Jahudi, serta menantangnya untuk mencoba
menghitung bintang-bintang di langit.
Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika
engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya
nanti keturunanmu.
Kejadian 15:5

68

Baru-baru ini, seorang ahli perbintangan mengatakan,
bahwa jika Anda dapat menghitung butir-butir pasir
yang ada diseluruh pantai di dunia ini, maka kira-kira
sebanyak itulah bintang-bintang yang ada di angkasa.
69
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4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

70

Jika suatu saat Anda berada di pantai, cobalah ambil
seember pasir dan berusaha untuk menghitung setiap
butir yang ada. Anda harus menyediakan waktu yang
cukup lama.
Tidaklah heran bila Raja Daud berkata:

71

apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia, sehingga Engkau
mengindahkannya?
Mazmur 8:4, 5
72

73

(Video: 20 dtk) Pernahkah Anda berpikir, jika Allah
yang maha kuasa yang memerintah serta memelihara
alam semesta, memikirkan tentang masalah-masalah
yang kita hadapi di dunia ini?
Namun Yesus berkata bahwa tidak ada seekor burung
pipit yang jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Allah.
Sebab itu janganlah takut. Kamu tidak lebih berharga
daripada burung pipit.
Dan untuk menegaskan bahwa Allah adalah kasih dan
peduli, Yesus berkata,

74

Dan rambut di kepalamupun terhitung semuanya.
Matius 10:30
Bukankah Allah itu hebat!
75

76

Hak apakah yang dimiliki oleh Allah yang ada dalam
Alkitab untuk mengatakan bahwa seluruh manusia
patut menyembah Dia?
Allah yang dalam Alkitab dan keKristenan mengatakan
bahwa Ia berhak untuk menerima segala hormat dan
puji karena Ialah Allah Pencipta.

11

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan
bintang-bintang yang Kautempatkan,

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Jika Ia adalah seperti yang Ia katakan, dan Ia adalah
Pencipta, bukankah Ia patut di sembah?

77

78

Ketika Yohanes, salah satu murid Yesus dan penulis
buku terakhir dalam Alkitab, yaitu Wahyu, menerima
ilham di pulau Patmos, dia melihat sebuah
pemandangan singgasana surga.
Perhatikan apa yang ia lihat:
Dua puluh tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas
takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang

79

hidup sampai selama-lamanya, dan mereka
melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu,
sambil berkata:
80

Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujipujian dan hormat dan kuasa;

81

sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu; dan
oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan
diciptakan.
Wahyu 4:10, 11
82

Tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia memuji dan
menyembah Dia sebab Dialah Pencipta. Inilah alasan
yang sama bagi kita untuk menyembah Allah yang di
surga.
83
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4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

84

Dialah yang menciptakan seluruh isi dunia dan kita
semua.
Tapi, mungkin Anda bertanya, bukti-bukti apalagi yang
kita miliki yang membuktikan bahwa Allah adalah
Pencipta? Allah sendiri mengatakan kepada kita bahwa
begitu banyak bukti disekeliling kita yang menyatakan
bahwa Ia adalah Pencipta kita.

85

86

sehingga mereka tidak dapat berdalih.
Roma 1:20
Sejak penciptaan, ada banyak bukti dalam ciptaan-Nya
yang menunjukkan bahwa Allah adalah Pencipta
segala sesuatu.
Sama seperti jejak kaki di pasir. Kita mengetahui
bahwa seseorang telah berjalan di atasnya, walaupun
kita tidak pernah melihat orangnya.

87

88

Dan bila Anda melihat segala sesuatu sekeliling Anda
yang pasti tercipta oleh seseorang, maka hal tersebut
adalah seperti jejak kaki di atas pasir yang mengatakan
kepada Anda bahwa ada Seseorang yang menciptakan
semua itu.
Allah Bapa, sebagaimana Alkitab menyebut-Nya, tidak
sendirian dalam Penciptaan.

89

Dalam Kejadian dikatakan Allah berfirman, Baiklah
Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa
Kita, ...
Buku Yohanes menjelaskannya lebih dalam.
90

13

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?

Kekuasaan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, nampak
dari karya-Nya,

4 – Secara Kebetulan atau Direncanakan?
Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama
dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah.

91

Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

92

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak
ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah
dijadikan.
93

Dan Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di
antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,

94

yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai
Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan
kebenaran.
Yohanes 1:14
95

Alkitab berbicara mengenai apa yang kita ketahui
sebagai ke Allahan:
Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ke Allahan
terdiri atas tiga oknum, sepikiran, sekalipun terpisah.
96

Yesus bekerjasama dengan Allah dalam menciptakan
segala sesuatu.

97
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98

Untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan
rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam
Allah, yang menciptakan segala sesuatu melalui Kristus
Yesus.
Setiap benda dan hadiah yang terindah yang manusia
pernah punya atau yang akan mereka terima sama
seperti itulah berkat diberikan Pencipta kepada
manusia.

99

Mata semua orang menantikan Engkau, dan engkaupun
memberi mereka makanan pada waktunya.

100

Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan
mengenyangkan segala yang hidup.
Mazmur 145:15, 16
101

Mari lihat berbagai cara Allah memenuhi kebutuhan
manusia. Pikirkanlah air yang Anda minum, sudah
jauh sebelum piramid ada, sama tuanya dengan
gunung-gunung.
102

Mungkin saja air terkontaminasi oleh zat-zat kimiawi
maupun sampah, tapi bila kita membiarkan matahari
menguapkan air tersebut ke udara,
103

dan membersihkannya sehingga dapat digunakan
berulang kali dan di distribusikan oleh hujan, kabut,
maupun salju. Suatu sistem pengairan yang sangat
canggih yang Allah telah ciptakan.
104
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Allah tidak hanya menciptakan manusia seperti rupa
Allah dan menempatkannya dalam sebuah alam yang
indah, tapi Ia juga memikirkan akan kebutuhannya:
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Dan Allah memiliki pusat tenaga listrik di angkasa,
yaitu matahari! Pikirkanlah sejenak:

105

Kalau matahari sedikit lebih besar atau sedikit lebih
dekat ke Bumi, lautan akan menguap.

106

107

Seandainya matahari diciptakan sedikit lebih kecil, atau
berada sedikit lebih jauh dari planet bumi, maka
atmosfir akan membeku. Bagaimanapun, tidak akan
ada kehidupan di bumi. Tetapi Allah bukan hanya
menciptakan segala sesuatu, Ia juga memelihara segala
sesuatu!
Udara yang kita hirup merupakan hadiah dari Allah:
Alkitab mengatakan,
Di dalam tangan-Nya terletak nyawa segala yang hidup
dan nafas setiap manusia?
Ayub 12:10.

108

Allah merancang alam semesta, dan Dia mengetahui
rumus yang terbaik untuk udara yang kita hirup untuk
menopang kehidupan dan kesehatan di Bumi.
109

Dia mengetahui kadar yang pas dari Nitrogen, Oksigen,
Argon, dan karbon dioksida yang tercampur di
atmosfir.
Tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja!
110

111
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Tidak ada akhir untuk semua keajaiban yang ada dalam
dunia ini, tidak ada akhir untuk pemeliharaan Allah
terhadap semua ciptaan-Nya. Lihatlah cara burung
bermigrasi, salah satu keajaiban alam yang paling
hebat.
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Bagaimanakah burung yang beratnya kurang dari satu
ons dapat terbang ribuan mil tanpa berhenti ke tujuan
yang mereka belum pernah lihat?
112

114

Siapa yang mengajar lebah-lebah untuk membuat
rumah madu, yang merupakan keajaiban seorang
insinyur, sedangkan otak mereka tidak lebih besar dari
kepala jarum pentul?
Siapakah yang menjadi Otak di belakang semua itu?
Ayub mengatakan kepada kita:
Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan
diberinya pengajaran, kepada burung di udara, maka
engkau akan diberinya keterangan;

115

atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan
diberinya pengajaran, bahkan ikan di laut akan
bercerita kepadamu.
116

117

Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu, bahwa
tangan Allah yang melakukan itu?
Ayub 12:7-9.
Ya, Allahlah yang melakukan semua itu!
Lebih dari pada itu, kesempatan dan kewajiban kita
untuk menyembah Allah didasari oleh fakta yang
menunjukkan bahwa Ia adalah Pencipta kita dan padaNya semua mahluk hidup berhutang.
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113

Bagaimana ikan-ikan dapat menemukan kembali aliran
sungai yang jauhnya 1200 mil dari lautan yang mereka
arungi, untuk kembali ke tempat mereka memulai
kehidupan mereka?
Bagaimana cara mereka mengetahui kapan dan ke mana
mereka harus pergi?
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Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang
menjadikan kita, dan punya Dialah kita;

118

119

Kita adalah umat-Nya dan kawanan domba gembalaanNya.
Mazmur 100:3
Tuhan mengetahui kebutuhan kita, dan Dia mempunyai
kuasa untuk menyediakan kebutuhan kita!
Yeremia berkata, Ah, TUHAN ALLAH, Engkaulah yang
telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu
yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang.

120

Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu.

121

122

Tidakkah hal itu memberikan ketenangan pikiran,
bahwa Allah dapat mengatasi segala sesuatu di alam
semesta dan dalam kehidupan pribadi Anda?
Tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk dibawakan
kepada Allah semesta alam. Allah mengetahui segala
sesuatu, dan Ia mengetahui segala sesuatu yang akan
datang.
Dia berkata, Akulah Tuhan, dan tidak ada yang seperti
Aku,

123

yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian
dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana.
Yesaya 46:10
124
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Betapa perdamaian dan kepercayaan yang dapat kita
ketahui bahwa tidak ada yang terjadi pada kita yang
terlalu sukar bagi Allah untuk menolong kita.
125

Allah adalah kasih.
Yesus berkata:

Bapa sendiri mengasihi kamu . . .

127

128

(Video: 10 dtk) Tidakkah mengherankan Anda, bahwa
Allah yang maha kuasa, yang menciptakan serta
menopang alam semesta yang begitu kompleks, masih
memikirkan tentang Anda dan saya?
Sangatlah mustahil untuk dapat mengerti kuasa Allah
yang tidak terbatas, kebijaksanaan-Nya, serta
kesanggupan-Nya untuk berada di mana-mana.
Kasih merupakan sesuatu yang dapat kita pahami.
Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun hidup,
baik malaikat-malaikat, maupun pemerintahpemerintah,

129

baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang,

130

baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun
sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan
kita dari kasih Allah,
131
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126
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yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Roma 8:38, 39.

132

133

Allah mengasihi kita walaupun kita patut atau tidak
patut untuk dikasihi. Apakah Anda menyadari hal itu?
Ia mengasihi kita, baik kita berkulit hitam atau putih,
laki-laki maupun perempuan, atau cantik maupun
buruk rupa. Tidak ada seorangpun yang seperti itu!
Namun, yang terpenting adalah bahwa Ia mencintai kita
untuk selama-lamanya!
Ya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal.

134

135

Daud menulis: Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk
selama-lamanya.
Mazmur 100:5
Allah tidak pernah menyerah demi kepentingan kita!
Dia ada bersama dengan kita setiap saat, dan Ia tidak
akan pernah meninggalkan kita! Dan jika masih ada
keragu-raguan dalam pikiran kita mengenai kasih-Nya,
Allah menerangkannya dengan cara yang sangat
sederhana, agar kita mudah mengertinya.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya,
sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya?

136

Sekalipun mereka melupakannya, Aku tidak akan
melupakan engkau.

137
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Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganKu...
Yesaya 49:16
138

139

Kemudian Tuhan mengirim anak-Nya. Yesus
mempunyai kepribadian dan karakter yang sempurna
dari Bapa-Nya.
140

Kata-Nya, Barangsiapa telah melihat aku, ia telah
melihat Bapa.

141

142

Jika kita benar-benar ingin mengetahui apa yang Tuhan
kehendaki dan bagaimana Dia mengetahui tentang kita,
kita harus mempelajari tentang kehidupan Yesus. Dia
mengambil sifat manusia, bahwa Dia memberi
kebutuhan-kebutuhan kita.
Dia mengajarkan berita keselamatan kepada orang yang
menderita.
Dia sembuhkan orang yang luka hatinya dan
memberikan penglihatan kepada orang buta.
Kalau Dia merasa lapar Dia akan makan bersama di
rumah orang. Dia mengampuni dosa-dosa dan
memberikan pengharapan.

143
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Allah mencoba menunjukkan kasih-Nya kepada
manusia, karena firman dan pekabaran yang diberikan
melalui nabi-nabi dan malaikat-malaikat tidaklah
cukup. Kita tidak mampu menerima pekabaran itu.
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144

Wajah-Nya adalah wajah pertama yang banyak dilihat.
Suara-Nya adalah suara pertama yang banyak didengar.
Pergaulan-Nya yang luas dan gembira baik di desa dan
kota di mana Dia berjalan.
Hidup-Nya adalah penuh penyangkalan diri dan penuh
perhatian kepada yang lain.
Sebagaimana yang kita ketahui Dia dipermalukan,
dihina dan menjadi manusia yang hina, Dia mati di
Kalvari dan hati-Nya dilukai, kita mulai mengerti
bagaimana kasih Tuhan itu kepada umat-Nya.

145

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal,

146

supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3:16.
147

148

149
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Siapa Allah alam semesta ini?
Dia adalah Pencipta
Dia adalah Pemberi
Dia adalah Perancang
Dia adalah Allah pengasih.
Beberapa tahun lalu seorang anak laki-laki kecil
mengalami kecelakaan. Dalam keadaan kritis ia segera
dilarikan ke Rumah Sakit
Anak itu sangat membutuhkan darah. Tidak ada yang
mendonorkan darahnya.
Dokter mulai mengambil darah dari lengan ayah anak
itu.
Darah mengalir dari lengannya melalui kantong plastik
langsung kepada anaknya, dia melihat kepada dokter
dan dengan air mata berlinang dia berkata, Dokter,
kalau engkau masih membutuhkannya, ambillah.
Dokter, saya akan memberikan semua darahku untuk
putraku.
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150

Dapatkah Anda menolak kasih yang seperti itu?
Sebuah kuasa, kasih Allah yang menjadikanmu.
Ketika manusia berdosa, Dia memberikan seluruh
hidup-Nya kepadamu.
Engkau datang kepada-Nya. Dia mengasihimu dengan
kasih yang ajaib.
Saat kita menengadahkan kepala kita untuk berdoa
pada malam hari, cobalah angkat tanganmu dan berkata,
Tuhan, kubuka hatiku untuk menerima kasih-Mu
sekarang. Terima kasih Engkau sudah menciptakanku
dan menebusku. Saya berikan seluruh hidupku kepadaMu sekarang.
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151

Bapa kita yang di surga melihat ke dunia yang
diciptakan-Nya dan melihat manusia hilang karena
dosa.
Dia memberi hidup-Nya melalui anak-Nya.
Yesus berkata, Bapa, kalau Engkau masih
membutuhkan, ambillah seluruhnya. Ambillah darahKu agar putra-Ku, putri-Ku, teman-Ku selamat.
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Apakah Artinya Bagi Anda Saat Ini
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2

Beberapa tahun yang silam, Mr. Marsh mendapati
bahwa namanya termasuk dalam surat wasiat tantenya.
Wasiatnya berbunyi, Untuk Steven Marsh tersayang,
saya menyerahkan Alkitab keluarga beserta semua
isinya, dan semua harta saya yang tersisa. Setelah
semua hutang-hutang terbayar, hanya beberapa ratus
dolar yang tersisa.
Dalam waktu yang singkat, uang tersebut telah habis,
dan yang tersisa hanyalah sebuah Alkitab yang Mr.
Marsh simpan dalam sebuah peti di loteng.
Steven Marsh harus hidup dengan gaji pensiun yang
sangat minim, sehingga ia hidup dalam kemiskinan
selama kurang lebih tiga puluh tahun lamanya.

1
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3

4

2

(Video: 9 dtk) Akhirnya, ketika ia berusia sembilan
puluh tahun, ia memutuskan untuk hidup bersama
dengan anaknya. Ketika ia sedang mengepak barangbarangnya, ia menemukan Alkitab yang dulu
diwariskan oleh tantenya, dan ia mulai membuka
lembaran demi lembaran. Mr. Marsh terkejut ketika ia
menemukan lembaran uang yang terselip di antara
halaman demi halaman, dan ketika ia menghitung uang
yang ada, ia mendapat lebih dari lima ribu dolar, yang
merupakan jumlah yang sangat besar untuk saat itu.
Ia hidup dalam kemiskinan, padahal ia bisa hidup
dalam kekayaan.
Ia memiliki kekayaan di ujung jarinya, dalam buku
Alkitab.
Ada kemungkinannya juga bahwa kita memiliki
kekayaan di ujung jari kita.
Jutaan orang percaya bahwa Alkitab merupakan buku
terlaris yang pernah ditulis sepanjang sejarah.
Mereka yakin bahwa Alkitab diwahyukan oleh Allah
dan berisikan panduan untuk mencapai hidup yang
kekal.
Banyak orang dari berbagai negara, bahasa, dan suku
yang percaya bahwa Alkitab merupakan harta karun
yang dapat merubah kehidupan seseorang.
Banyak juga orang yang penuh dengan keraguan, serta
memiliki banyak pertanyaan.
Jadi ada apa dengan buku terlaris di dunia, yaitu
Alkitab? Dapatkah dipercaya? Apakah buku tersebut
menyatakan kebenaran? Apakah buku tersebut
menyatakan semuanya dengan tepat?
Ada orang yang mengatakan bahwa Anda dapat
mempercayai Alkitab tanpa ada sedikitpun keraguan,
tapi ada juga yang bilang bahwa Alkitab tidak dapat
dipercaya. Yang mana yang benar?

5 – Rahasia Gulungan Kitab Zaman Dulu

5

Alkitab menjelaskan kepada kita mengenai Allah yang
tidak terlihat, yang hanya dapat kita ketahui dengan
membaca pekabaran yang Ia telah berikan melalui nabinabi-Nya dan Anak-Nya, agar kita dapat mengenal-Nya.
6

Mari kita lihat buku yang hebat ini, yaitu Alkitab, yang
juga disebut Firman Allah, dan melihat apakah kita bisa
memperoleh bukti bahwa Alkitab itu benar atau tidak,
dan apakah Alkitab itu dapat dipercaya atau tidak.
7

8

9

(Video: 6 dtk) Alkitab bukanlah sekedar satu buku,
tetapi merupakan satu perpustakaan buku-buku dalam
satu sampul.
Alkitab berisikan 66 buku yang ditulis dalam kurun
waktu yang berbeda-beda dan oleh penulis yang
berbeda-beda dalam kurun waktu 1600 tahun.
Ada 39 buku dalam Perjanjian Lama dan 27 buku dalam
Perjanjian Baru.
Lima puluh lima orang yang berbeda yang menulis
buku tersebut, namun kita menemukan keseragaman
yang hanya dapat diterangkan oleh fakta yang
menunjukkan bahwa buku tersebut memiliki satu
sumber.
Keseragaman ini terjadi walaupun banyak di antara
penulisnya tidak pernah bertemu satu dengan yang lain.
3
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Dan jawabannya sangatlah penting, karena jika Alkitab
itu benar, maka percaya atau tidak, hal itu menjadi satu
masalah antara hidup dan mati!
Jika Alkitab itu benar, nasib hidup kekal Anda
bergantung kepada apakah Anda percaya serta
menerimanya.
Apa yang Anda percaya mengenai Alkitab, akan
merubah segala sesuatu yang Anda percaya mengenai
Allah.
Hanya ada satu tempat dimana Anda bisa memperoleh
gambaran yang jelas mengenai Allah, yaitu dalam
Alkitab.
Itu juga yang menjadi alasan mengapa Alkitab
diberikan kepada kita.

5 – Rahasia Gulungan Kitab Zaman Dulu

10

11

Para penulis tersebut memiliki pekerjaan yang berbedabeda. Ada yang nelayan, ada yang gembala, ada yang
raja, ada yang petinggi negara, ada yang petani, ada
yang pengkhotbah, ada yang negarawan, dan ada juga
yang dokter, mereka semua datang dari kehidupan yang
berbeda.
(Video: 13 dtk) Namun ada keharmonisan yang
sempurna di antara buku-buku yang mereka tulis.
Suatu keajaiban!
Keharmonisan ini hanya dapat dimengerti jika kita
menyadari bahwa Allah yang memberikan buku ini
agar Ia dapat mengkomunikasikan keinginan-Nya
kepada kita.
Petrus menulis: Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan
oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh
Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
2 Petrus 1:21

12

Rasul Paulus menulis: Segala tulisan yang diilhamkan
Allah memang bermanfaat untuk mengajar,

13

untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki
kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran

14

15

4

Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah
diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
2 Timotius 3:16, 17.
Alasan mengapa Allah menggunakan cara
berkomunikasi seperti ini, yaitu berbicara melalui
tulisan, adalah karena sistem komunikasi kita dengan
Allah telah terputus oleh dosa.
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Ketika Allah dan manusia berjalan serta berbincangbincang di taman Eden, tidak dibutuhkan seorang nabi
untuk menuliskan apa yang Allah hendak katakan
kepada manusia.
16

17

.... ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam
taman ini, aku menjadi takut, ... aku bersembunyi.
Kejadian 3:10
18

Allah tidak dapat lagi berbicara muka dengan muka.
Ia memilih untuk menyatakan kehendak-Nya kepada
kita melalui nabi-nabi dan akhirnya melalui Anak-Nya.
19

Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa
menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya,
para nabi.
Amos 3:7
20

Tuhan memberikan ilham kepada Musa untuk menulis
buku Ayub dan juga lima buku pertama dalam
Perjanjian Lama yang disebut sebagai “Hukum”.
Hal ini terjadi sekitar 1500 S.M.
21

22

Pada saat itu, bangsa Israel telah tumbuh menjadi satu
bangsa yang besar dengan jutaan penduduk, dan Allah
memerlukan cara untuk berkomunikasi dengan mereka,
yaitu dalam bentuk tulisan.
Dan hal ini merupakan hal yang tepat, karena waktunya
bertepatan dengan diciptakannya alpabet.

5
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Ketika Adam berdosa, ia bersembunyi dari Allah karena
rasa takut dan bersalah atas apa yang ia telah lakukan.
Ketika Allah menanyakan keberadaan Adam, ia
menjawab,
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Sekarang, manusia dapat membaca Sepuluh Hukum
Allah yang Allah tulis dengan tangan-Nya sendiri dan
buku hukum yang Musa tuliskan untuk Allah.
23

24

25

26

Namun pertanyaannya adalah: Apakah Alkitab itu
benar dan dapat dipercaya sebagai apa yang Allah
berikan?
Sampai tahun 1947, manuskrip yang kita miliki
mengenai Perjanjian Lama, hanyalah salinan dari tahun
900 T.M.
Gulungan nabi Yesaya ditemukan sekitar tahun 125
S.M.
Gulungan ini telah dicetak ulang selama lebih seribu
tahun sebelum gulungan aslinya ditemukan.
Gulungan tersebut berisikan buku Yesaya secara
keseluruhan.
Tuan Frederick Kenyon, salah seorang yang terkenal
dalam bidang Arkeologi dan merupakan Presiden dari
Sekolah Arkeologi Inggris, mengatakan:
Dalam satu bab yang berisikan 166 kata, hanya ada satu
kata (tiga huruf) yang dipertanyakan setelah 1000 tahun
disebarkan,
dan kata itu tidak merubah arti dari pekabaran itu!

27

Tuan Frederic Kenyon mengatakannya seperti ini:

28

Orang Kristen dapat memegang Alkitab ditangannya
dan berkata tanpa ada rasa takut maupun keragu-raguan
bahwa ia memegang Firman Allah yang benar,
29

6
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diturunkan dari generasi ke generasi tanpa ada yang
hilang, selama berabad-abad.

30

31

Kritikus Alkitab satu abad yang lalu, telah menemukan
banyak alasan untuk meragukan Alkitab, namun
banyak dari kritikan-kritikan mereka telah dibungkam
oleh penemuan-penemuan para arkeolog.
32

Sampai abad sembilan belas, sedikit sekali yang
diketahui mengenai zaman purbakala, kecuali apa yang
dituliskan oleh Alkitab.
33

34

35

36

Sejarah kuno sepertinya terkunci untuk selamanya di
belakang tulisan bergambar yang aneh, yaitu tulisan
gambar kuno Mesir. Karena tidak ada seorangpun di
Mesir maupun di seluruh dunia yang dapat
mengartikannya.
Kemudian, pada tahun 1798. Napoleon memimpin
pasukannya melakukan ekspedisi ke Mesir.
Dengan 38,000 tentaranya, Napoleon membawa seratus
artis, ahli-ahli bahasa, dan para ilmuwan untuk
membantunya untuk lebih mengerti akan sejarah di
belakang dataran yang penuh dengan misteri.
Di mana-mana mereka melihat tulisan-tulisan sejarah
yang tidak dapat dimengerti pada monumen-monumen
dan dinding-dinding kuil.
Napoleon dan para ilmuwannya bertanya-tanya
mengenai pesan apa yang tersembunyi di belakang
tulisan bergambar tersebut.
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Tuan Kenyon membuat pernyataan ini setelah
menggunakan seluruh kehidupannya dalam meneliti
bukti-bukti mengenai bagaimana Alkitab diwahyukan
dan apa efek dari caranya Alkitab tersebut diwahyukan.
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Satu tahun kemudian, pada tahun 1799, penemuan
terpenting dalam sejarah penemuan arkeolog sampai
pada saat itu ditemukan.
37

38

Salah satu tentara Napoleon, menemukan apa yang kita
kenal sebagai Batu Rosetta, sebuah batu hitam yang
panjangnya 122 cm dan lebar 76 cm (empat kali dua kaki
dan setengah kaki) yang membuka misteri tulisantulisan bergambar serta membuka rahasia yang
tersembunyi selama berabad-abad.
Saat ini, Batu Rosetta tersimpan di musium di Inggris.

39

Batu ini diketemukan dekat kota Rosetta, dan padanya
terdapat putusan kuno dalam tiga bahasa:

40

Tulisan bergambar, demotik Mesir, dan Grika.
Tentu saja para ilmuwan dengan mudah dapat
menterjemahkan tulisan Grika, tapi tulisan bergambar
merupakan satu kesulitan tersendiri.
41

42

Namun demikian, dua puluh tahun kemudian, pada
tahun 1822, seorang Perancis yang muda dan pintar,
yang bernama Jean Francois Champollion mengguncang
dunia dengan mengartikan tulisan gambar yang ada
pada Batu Rosetta.
Sehingga harta karun kuno Mesir terungkap bagi
seluruh ilmuwan di dunia.

43
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44

Tapi yang terpenting adalah sejarah Mesir yang sudah
lama terlupakan, sekarang memberikan bukti terhadap
Alkitab.
Tulisan pada batu itu membuktikan apa yang dikatakan
oleh Alkitab benar adanya.

45

Penemuan terbaru di Tell Marduk telah mengejutkan
dunia arkeologi. Kota ini disebut Ebla di Siria, dan
merupakan masyarakat yang kaya dan maju yang terdiri
dari 300,000 orang.
46

47

48

49

Sebelum penemuan dari Gulungan Laut Mati, banyak
ilmuwan dalam bidang arkeologi yang begitu
bersemangat bila ada penemuan.
Tapi, lebih membahagiakan bagi para pelajar yang
mempelajari Alkitab.
Dalam satu ruang sekolah yang berhubungan dengan
ruang istana, ada 14,000 tulisan dalam bentuk buku
yang terbuat dari tanah liat serta pecahan-pecahannya,
yang terjadi sekitar 2,300 S.M. Catatan negara tertua
yang diketemukan adalah catatan mengenai kerajaan
Ebla selama lebih dari satu abad lamanya.
Beberapa ahli sejarah mempertanyakan mungkinkah
bangsa Ibrani menciptakan satu bentuk tulisan pada
zaman Musa.
Sampai pada abad kesembilan belas, tidak ada bukti
sejarah yang menguatkan akan hal itu.
Namun, potongan batu Ebla dan penemuan lainnya,
diketemukan jauh sebelum kehidupan Musa. Lebih
daripada itu, para arkeolog telah menemukan
perpustakaan jauh sebelum Musa ada.

50
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Semakin banyak penggalian yang dilakukan oleh para
Arkeolog, semakin banyak bukti-bukti yang mereka
temukan mengenai sejarah Alkitab, dengan catatan
sejarah dari peradaban zaman dahulu.
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51

52

Batu Ebla menceritakan mengenai penciptaan dan air
bah.
Ada juga nama-nama dan tempat yang sama dengan
yang ada dalam Alkitab: Esau, Abraham, Israel, Sinai,
bahkan Jerusalem.
Namun, yang benar-benar mengherankan adalah
adanya dua nama dari kota dosa yaitu Sodom dan
Gomorah.
Sebelum penemuan dari batu-batu ini, tidak ada tulisan
lain dalam sejarah yang ada selain yang ada dalam
Alkitab.
Sehingga kota tersebut hanya merupakan kota khayalan
saja.
Namun, banyak buku yang harus ditulis ulang, oleh
karena penemuan ini, selaras dengan nama-nama
geografis dewasa ini.

53

54

Beberapa pengarang harus mengakui bahwa buku
Kejadian lebih dari sekedar buku yang berisikan lagulagu gembala serta legenda-legenda.
Penemuan di Ebla dan tempat-tempat yang lain,
membuktikan keabsahan Alkitab!
Daud berkata, Dasar firman-Mu adalah kebenaran ......
Mazmur 119:160

55

Tuhan berkata dalam Yesaya 45:19: ... Aku, TUHAN,
selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang
lurus.
56
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57

Orang mengatakan bahwa orang mati tidak dapat
bercerita, namun mereka dapat!
Mereka dapat bercerita tentang hal-hal yang lebih
menarik daripada fiksi.
Peradaban yang telah lama mati, sekarang berbicara dari
dalam kubur mereka, yang membuktikan serta
menguatkan ketepatan serta keabsahan Firman Tuhan.

58

........ Bukankah ini Bebel yang besar itu yang telah
kubangun?
Daniel 4:30
Siapakah yang benar?
59

60

Pada tahun 1899, Robert Koldewey memulai penggalian
direruntuhan kota Babilon. Ia menggali puluhan ribu
batu bata yang semuanya memiliki cap Raja
Nebukatnezar, dan diambil dari tembok dan kuil-kuil
di kota itu.
Sebuah batu yang berisikan segala sesuatu yang telah
dicapai oleh Nebukatnezar, juga ditemukan oleh para
arkeolog di kota Babilon.

61

Untuk itu Raja berkata, Aku menguatkan pertahanan
Esagila dan Babilonia, dan aku menyatakan
kekuasaanku untuk selamanya.
62

Alkitab menyatakan kebanggaan Nebukatnezar,
bukankah ini Babel yang besar itu,

63
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Sampai abad kesembilan belas, beberapa ilmuwan
percaya bahwa Ratu Semiramis yang mendirikan
Babilonia. Namun dalam Alkitab, Daniel menuliskan
apa yang dikatakan oleh Raja Nebukatnezar,
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yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan
kebesaranku telah ku bangun menjadi kota kerajaan?
Daniel 4:30
64

65

66

Prasasti Rumah India Timur yang sekarang berada di
London, memberikan enam kolom khusus untuk tulisan
Babilonia yang menceritakan mengenai proyek-proyek
pembangunan Nebukatnezar yang besar.
Hal ini kembali menguatkan Firman Tuhan.
Misteri lain bagi para ahli sejarah adalah tidak adanya
catatan mengenai Beltsazar sebagai pemimpin
Babilonia. Alkitab menyebut Beltsazar sebagai
pemimpin Babilonia yang melihat tulisan di dinding
pada acara jamuan makan malam.
Apakah ini hanya merupakan ciptaan dari pikiran
Daniel yang mengada-ngada? Sama sekali tidak!
Nabonidus, yang menggantikan Nebukatnezar, telah
memberikan tugas kerajaannya kepada anaknya,
Beltsazar, selagi ia pergi ke Tema di Arab untuk sepuluh
tahun lamanya.

67

Batu tulisan yang diketemukan oleh para arkeolog,
menceritakan bahwa kerajaan Babilonia telah
dipercayakan kepada Beltsazar, ahli waris kerajaan.
Inilah yang tertulis:
68

Dan kepada Beltsazar, anak yang mulia, keturunan dari
darahku, tempat pemujaan dewa dalam hatinya; kiranya
dia tidak berjalan dalam dosa;
69

kiranya dia puas dalam kelimpahan hidupnya; dan
kiranya kehormatan dewa yang agung tinggal dalam
hati Beltsazar, anak sulung kesayanganku.-- God Speaks
to Modern Man, hal. 154.
70
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71

banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan
akan bertambah.
Daniel 12:4.
Pengetahuan akan bertambah tidak hanya dalam bidang
ilmu pengetahuan. Pengetahuan akan keabsahan
Firman Tuhan juga akan bertambah.
Batu bata dan silinder, lembaran catatan dan naskahnaskah - yang digali oleh para arkeolog - membuktikan
bahwa apa yang dikatakan Alkitab adalah benar!

73

Namun, bukti lain yang sangat kuat, yang
menunjukkan bahwa Alkitab merupakan Firman
Tuhan, adalah kesanggupannya untuk menubuatkan
masa depan secara tepat.
74

Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti Aku,

75

yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian
dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana.
Yesaya 46:9,10
76

77

Ya, selagi Allah menarik kembali tirai waktu, yang
memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat
masa depan, Ia menunjukkan kepada dunia bahwa
Alkitab bukanlah sekedar sebuah buku, lebih daripada
itu Alkitab adalah Buku Allah.
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72

Menarik bahwa dalam Daniel pasal yang terakhir, kita
membaca:
tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman
itu, dan meteraikanlah Kitab itu sampai pada akhir
zaman;
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Sebelum Babilon mencapai kekuasaan dan
kemuliaannya yang tertinggi, Alkitab telah
menubuatkan kejatuhannya:
78

Dan Babel yang permai, di antara kerajaan-kerajaan,
perhiasan orang Kasdim yang megah,

79

80

akan sama seperti Sodom dan Gomorah pada waktu
Allah menunggangbalikkannya.
Yesaya 13:19.
Alkitab juga menubuatkan kekuasaan yang akan
menunggang balikkan kerajaan yang agung ini.
Tuhan telah membangkitkan semangat raja-raja Media,
sebab rencana-Nya terhadap Babel ialah untuk
memusnahkannya.
Yeremia 51:11

81

Nama dari orang yang akan memimpin tentara yang
akan berperang melawan Babilon telah dinubuatkan
150 tahun sebelum kelahirannya, dan juga cara yang
akan ia gunakan.
82
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Inilah Firman-Ku kepada orang-orang yang Kuurapi,
kepada Koresy ... supaya Aku membuka pintu-pintu
didepannya... Yesaya 45:1.
Apakah nubuatan dari Alkitab itu digenapi?
Tepat seperti yang tertulis!

84

Dalam ruang Persia di Museum Inggris, berdiri silinder
Koresy yang diketemukan direruntuhan Babilonia.
Pada silinder tanah liat ini, Koresy mencertakan
mengenai penaklukkannya.
Ceritanya sangat tepat!
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Alkitab tidak saja meramalkan mengenai kejatuhan
Babilon, lebih daripada itu, Alkitab berkata:

85

Dan Babel akan menjadi timbunan .... Yeremia 51:37

Yesaya menuliskan: tidak ada penduduk untuk
seterusnya...

87

tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun
..... dan burung-burung onta akan diam di sana...
Yesaya 13:20, 21
88

Hanya Tuhan saja yang dapat melihat masa depan, serta
meramalkan secara akurat nasib dari Babilon. Seorang
petualang bernama Austen H. Layard menggambarkan
situasi di Babilon kuno sebagai berikut:
89

Tumpukan-tumpukan sampah yang tak berbentuk
menutupi tanah yang luas ... tumpukan sampah yang
terserak dan menyeramkan.
90

Burung hantu dan burung gagak, mencari makanan di
antara reruntuhan.
Penemuan di antara reruntuhan di Niniwe dan Babilon,
hal. 413.
91
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86
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92

Mengenai kejayaan Babilon yang dahulu, tidak ada lagi
yang tersisa, kecuali sebuah palang di pinggir jalan.
Banyaknya sampah yang berserakan di reruntuhan
Babilon kuno, merupakan bukti dari integritas serta
bukti bahwa Alkitab diinspirasikan.
Kita setuju dengan para nabi:
Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi
firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.
Yesaya 40:8.

93

94

95
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Saudaraku, jika Tuhan dapat dengan tepat meramalkan
berabad-abad di depan, mengenai kerajaan kuno,
apakah kita bisa meragukan kesanggupan-Nya serta
kebijaksanaan-Nya untuk meramalkan secara tepat
akan masa depan kita? Sama sekali tidak!
Lebih daripada itu, nubuatan Alkitab memberikan
kesempatan kepada kita untuk menarik kembali tirai
kehidupan serta melihat ke depan melalui mata Tuhan,
serta melihat solusi yang Tuhan miliki untuk mengatasi
masalah-masalah yang mengancam kelangsungan hidup
manusia di muka bumi ini.

96

Alkitab lebih dari sekedar sejarah yang dapat
diandalkan, lebih dari sekedar fakta ilmu pengetahuan
yang pasti, lebih daripada penggenapan nubuatan.
Jika tidak demikian, maka tidak akan menjadi masalah
apa yang manusia mau lakukan terhadapnya.

97

Tema dari Alkitab, inti dari semua itu adalah apa yang
terjadi di sebuah bukit di luar kota Jerusalem, lebih dari
sembilan belas abad yang lalu.
Dan apa yang kita percayai mengenai hal ini, sangatlah
berpengaruh kepada kehidupan kita!

98

Apakah Anak Allah mati di kayu salib atau tidak.
Apakah Ia seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab atau
tidak
Apakah Golgota itu fantasi atau fakta
Semua ini menentukan, dan kita perlu mengetahuinya!

5 – Rahasia Gulungan Kitab Zaman Dulu

99

Mungkin, bukti terbesar mengenai apakah Alkitab itu
seperti yang dikatakannya adalah kuasa dalam Buku
tersebut yang dapat merubah kehidupan seseorang.
Kuasa itu ada pada satu orang, yaitu Yesus Kristus!
Yesus berkata,

100

101

Yesus sedang membicarakan mengenai Perjanjian Lama,
karena pada saat itu, Perjanjian Baru belum ditulis.
Selagi Anda membuka halaman dalam Perjanjian Lama,
Anda akan mendapati bahwa buku itu menubuatkan
mengenai kedatangan Mesias, serta menceritakan
mengenai misi-Nya yaitu kasih dan keselamatan.
Yesus berbicara kepada murid-murid-Nya:
...Inilah perkataan-Ku yang telah Kukatakan kepadamu
ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi,

102

semua yang tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat
Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur.
Lukas 24:44.
103

104

Perjanjian Lama menubuatkan mengenai Kristus, dan
Perjanjian Baru merupakan cerita kehidupan-Nya.
Jadi saudara dapat melihat bahwa Alkitab merupakan
wahyu dari Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini
untuk menunjukkan kepada dunia yang penuh
pertentangan ini, mengenai keadaan Bapa-Nya.
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Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu
menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup
yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu
memberi kesaksian tentang Aku.
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105

106

107

Itulah sebabnya Alkitab disebut sebagai Firman Allah
yang Hidup.
Alkitab membawa kuasa yang luar biasa ke mana saja ia
pergi, yaitu kuasa untuk mengubah kehidupan,
merubah karakter manusia, memberikan kekuatan
kepada yang lemah, menguatkan orang yang kecewa,
serta memberikan pengharapan kepada yang mau mati.
Sepanjang sejarah, kuasa Alkitab untuk merubah
manusia, telah dibuktikan berulang kali.
Pemarah telah diubah menjadi pendamai, melalui kuasa
Alkitab.
Orang-orang yang bejat dan penuh nafsu birahi, telah
diubah menjadi orang yang bersih dan suci.
Para pemabuk telah dilepaskan dari kemabukannya,
pencuri dari pencuriannya, dan penipu dari
penipuannya.
Dewasa ini, Anda tidak perlu mencari jauh-jauh untuk
mendapati para pembunuh sadis di penjara yang telah
diubah menjadi seorang Kristen yang bersyukur,
melalui kuasa Alkitab.
Anda tidak perlu mencari jauh-jauh untuk mendapati
perkawinan yang telah diambang perceraian,
diselamatkan dan dipenuhi dengan kasih baru, melalui
kuasa Alkitab.
Tidak ada seorangpun yang membaca Alkitab dengan
setia setiap hari, tanpa diubah oleh kuasa Buku Allah.
Dan jika Anda mengambil waktu setiap hari untuk
membaca Alkitab, maka itupun akan mengubah Anda.
Yesus menggunakan waktu-Nya untuk mengubah
orang. Itulah inti dari agama Kristen, dan itu juga yang
merupakan inti dari Alkitab, dan rahasia dari kuasanya.

108

Yesus mengetahui kuasa apa yang dapat merubah
manusia: Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan
kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
109
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110

112

Yesus memberikan jawaban:
Firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17:17.
Alkitab, Firman Allah, adalah kebenaran!
Kuasa dari Firman yang dapat mengubah hati dari lakilaki dan perempuan.
Namun, Firman Tuhan hanya dapat mengubah orangorang yang mau diubah yaitu mereka yang mau
menerima Orang yang ada dalam Alkitab, yaitu Yesus
Kristus.
Kehidupan jutaan manusia telah diubah pada saat
mereka mempelajari Alkitab.
Tidak ada kuasa yang lebih besar di dunia ini yang
dapat menyentuh hati serta mengubah kehidupan.
Anda lihat sangat besar pengaruhnya, bagaimana kita
memperlakukan buku itu.
Lebih dari sekedar sebuah buku yang kita bawa ke
gereja, atau sekedar pajangan di rak buku kita di
rumah.
Lebih dari sekedar informasi maupun saran yang
berguna.
Buku itu adalah Allah berbicara kepada hati kita
masing-masing.
Buku itu merupakan surat kasih Allah kepada Anakanak-Nya di dunia ini.
Buku itu adalah rahasia untuk dapat bertahan,
kebahagiaan yang sejati, dan ketenangan pikiran.
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111

Kebenaranlah yang membebaskan manusia - yang
merubah manusia!
Adalah kebenaran yang merubah seorang pemabuk,
menjadi seorang ayah yang penuh kasih sayang.
Adalah kebenaran yang membebaskan seseorang dari
narkoba.
Dengan begitu banyaknya penipuan yang dilakukan di
dunia ini, kita patut bertanya, Apakah kebenaran itu?
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113

114

(Video: 12 dtk) Saya ingin menceritakan kepada Anda,
bagaimana kuasa Firman Tuhan mengubah kehidupan.
Beberapa waktu yang silam, ada sebuah kapal yang
dinamai Bounty.
Pada tahun 1790, Kapten Bligh dan awaknya
meninggalkan Inggris untuk membawa pohon
breadfruit ke India Barat untuk ditanam sebagai
makanan murah bagi para budak.
(Video: 7 dtk) Oleh karena Bligh kejam terhadap para
awaknya, maka timbullah pemberontakan yang
dipimpin oleh Fletcher Christian, yang kemudian
membuang Bligh bersama-sama dengan 18 awaknya ke
dalam sebuah perahu kecil ke laut.
Mereka berhasil mencari jalan untuk kembali ke Inggris
oleh karena kepiawaian Kapten Bligh.
(Video: 4 dtk) Kru kapal Bounty tidak dapat berlayar
dengan baik, tetapi mereka terdampar di kepulauan
Pitcairn yang tidak berpenduduk.

115
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(Video: 10 dtk) Mereka membakar kapal Bounty untuk
menghilangkan jejak. Ketika mereka berada di Tahiti,
Bligh telah menaikan beberapa wanita dan anak-anak
dan beberapa pria dari kepulauan tersebut. Kesulitan
terjadi pada pemberontak di kapal ketika mereka
belajar membuat minuman keras. Terjadilah
pembunuhan dan tindak kriminal sehingga yang
tinggal adalah John Adams dan beberapa wanita dan
anakanak.
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117

119

Alkitab ini dapat merubah hidup Anda juga. Ketika kita
membaca Alkitab, Roh Suci yang sama yang
memberikan inspirasi kepada penulis Alkitab yang
telah menuliskan firman Allah beberapa abad yang lalu,
merubah hidup kita sementara kita mempelajarinya.
Pelajari firman Allah dengan pikiran yang terbuka dan
iman yang sederhana katakan: Tuhan, tunjukkanlah
kebenaran-Mu aku akan mengikutnya. Tuhan,
nyatakanlah perubahan yang aku butuhkan dalam
hidupku. Tuhan, aku rindu bertemu denganmu sebagai
Juru Selamat yang Pengasih dan pemaaf serta merubah
hidup dalam halaman-halaman firmanMu.
Saudara-saudara, bukan buku - tetapi pengarang buku
itu yang membuat perbedaan. Sementara kita melihat
sepintas lalu kepada pengarang, iman kita akan
dikuatkan. Untuk mengenali Dia dengan mengasihi dan
mempercayai-Nya.
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(Video: 8 dtk) John Adams mencari sampai dia
menemukan Alkitab Bounty yang disimpan di peti. Dia
mulai membaca dan terjadilah perubahan yang sangat
besar padanya. Ia menyadari bahwa tanggung jawab
yang sangat besar baginya untuk masa depan anak-anak
tersebut. Dia mulai mendidik mereka bagaimana
membaca dan menulis serta cara hidup yang baik.
Perubahan yang menakjubkan terjadi kepada seluruh
penduduk pulau itu yang menarik perhatian kapalkapal yang melintas, kemudian pemerintah Inggeris
dan akhirnya seluruh dunia.

6 – Mengapa Begitu Banyak Penderitaan?
Mengapa Allah Pengasih itu Membiarkan itu terjadi?

1

1

6 – Mengapa Begitu Banyak Penderitaan?

2

Clara Anderson adalah seorang pembantu rumah tangga
di San Francisco, seorang yang pemberani dan sangat
teliti.
Suatu hari selesai mengerjakan pekerjaan yang sudah
ditekuni selama 15 tahun pada majikan yang sama, dia
menghilang.
Majikannya tidak tahu ke mana dia pergi.
Akhirnya dia keluar untuk mencari.
Kemudian keajaibanpun terjadi, setelah beberapa hari
Departemen Sosial menemukannya.
Clara berada pegunungan di luar San Francisco, tidak
mau makan agar ia segera mati.
Dia berkata, Saya mau mati. Tinggalkan saya sendirian.
Ketika wartawan memutuskan untuk
mewawancarainya, Clara berkata,
Lihat, tidak ada orang yang peduli dengan saya. Saya
hanya seorang pembantu -- satu dari ribuan masyarakat
kelas rendah. Hidup saya tidak mempunyai arti. Saya
tidak punyak keluarga dekat, tidak punya keluarga,
tidak punya teman. Saya hanya sendiri untuk itu saya
tidak mau hidup lagi.
Tidak ada orang yang mau dekat kepada saya -- tidak
ada yang mau berbicara kepada saya, tidak ada orang
tempat curahan hati saya. Biarlah saya mati, sebab tidak
ada orang yang sungguh-sungguh memperhatikan saya.
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3

Tidak ada yang peduli! ini adalah jeritan dari pria dan
wanita di planet ini.
Baru-baru ini survey tentang Allah, banyak orang
bertanya, Sekiranya Anda bisa menanyakan tentang
Tuhan, pertanyaan apa yang akan Anda akan tanyakan?
Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda bisa bertanya
kepada Tuhan, apa pertanyaan yang akan Anda
tanyakan?
Di sini jutaan orang akan bertanya:
Tuhan, apakah Anda sungguh-sungguh memperhatikan
saya? Kalau Anda memang baik, mengapa banyak orang
sakit, menderita dan mati di dunia ini?
Mengapa banyak orang sakit hati dan berduka?
Mengapa banyak orang kelaparan, terkena banjir,
gempa bumi dan perang?
Kita melihat sekeliling banyak kejahatan di dunia ini.
Di mana-mana ada tragedi yang sangat buruk setiap
hari.

4

5

6

(Video: 15 dtk) Siapa yang bertanggung jawab atas
semua tragedi, dukacita dan penderitaan di dunia ini?
Banyak orang menyalahkan Tuhan atas kesulitankesulitan yang mereka alami.
Berapa seringkah Anda mendengar mereka bertanya
tentang pertanyaan, Mengapa Tuhan membuat ini
terjadi kepadaku?
Marilah kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang
pertentangan hebat yang sedang berlangsung antara
kuasa yang baik dan yang jahat.
Mungkin engkau bertanya, Sekiranya Tuhan tidak
membawa masalah dan kegagalan ke dunia, siapa yang
harus bertanggungjawab atas semua tragedi yang kita
saksikan setiap harinya?
Alkitab menunjuk kepada kelompok yang bersalah!
Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang
seorang petani yang menanam benih yang baik di
ladangnya, tetapi ketika benih itu bertumbuh,

7
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ada benih lalang juga.

8

9

Dari manakah lalang itu?’
Mereka ingin mengetahui, dari manakah lalang itu
datang?
10

Ia menjawab, dan berkata kepada mereka: ‘Orang yang
menaburkan benih baik ialah Anak Manusia.’

11

Lalang ialah dunia, benih yang baik adalah anak-anak
Kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat.

12

Musuh yang menaburkan benih lalang ialah Iblis.
Matius 13:37-39.

13

14

Anda lihat, saat Tuhan mencoba menunjukkan kasih
dan kebaikan-Nya kepada semua orang, ada satu kuasa
yang bekerja untuk membawa bencana, tragedi,
kematian dan penyakit ke dalam kehidupan umat-umat
Tuhan.
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Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu
kepadanya dan berkata, ‘Tuan, bukankah benih baik,
yang tuan taburkan di ladang tuan?
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15

Buku terakhir dari Alkitab, yaitu Wahyu, menceritakan
kepada kita bagaimana semuanya dimulai dari surga
dan membuat kita lebih percaya tentang apa penyebab
dari seluruh masalah di Planet Bumi ini.
Kita akan mempelajari asal mula kejahatan. Ini sebuah
kejutan untuk Anda, hanya ada satu kali peperangan di
surga!
Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan
malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan
naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya,

16

tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak
mendapat tempat lagi di sorga.

17

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau
Setan, yang menyesatkan seluruh dunia,

18

ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan
malaikat-malaikatnya.
Wahyu 12:7-9
19

Sekarang, perhatikan bagaimana naga, atau setan
diterangkan dalam Wahyu 12:3, 4.

20

Dan suatu tanda yang lain di langit; dan lihatlah, seekor
naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan
bertanduk sepuluh,
21
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dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota.

22

Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di
langit dan melemparkannya ke atas bumi . . .

24

Jelaslah sepertiga dari malaikat di sorga mengikut si
pendusta dalam pemeberontakannya terhadap Tuhan.
Marilah kita pelajari lebih banyak tentang malaikat
jahat yang disebut Lusifer.
Dalam Perjanjian Lama dia disebut bapa segala
pembohong, dan inilah dikatakan tentang setan:
Beginilah firman Tuhan Allah: Gambar dari
kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah.
Yehezkiel 28:12.

25

Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah; penuh segala
batu permata yang berharga . . .
Yehezkiel 28:13.
26

Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga . . . di
gunung kudus Allah engkau berada;

27

engkau berjalan-jalan di tengah batu-batu yang
bercahaya-cahaya. Yehezkiel 28:14

28
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Lusifer adalah malaikat yang cantik, sempurna dalam
segala hal.
Dia adalah malaikat yang berada dekat kerub Allah.
29

Lusifer berada pada posisi yang tertinggi di surga.

30

Dia tidak berada dekat kerub Allah.
DIA MAU MENYAMAI TUHAN!
Sesuatu terjadi kepada Lusifer dan hubungan dekatnya
dengan Tuhan. Allah berkata kepada Lusifer,
31

Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari
penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu.
Yehezkiel 28:15
32

‘Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu
kaumusnahkan demi semarakmu . . .
Yehezkiel 28:17
33

34

Kecantikan, malaikat agung menjadi pusat perhatian.
Dia iri hati akan kehormatan dan keagungan Tuhan
sendiri. Dia haus akan kekuasaan. Dia punya
keberanian untuk menantang Penciptanya tentang alam
semesta! Perhatikan baik-baik:
Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Bintang Timur,
putera Fajar! engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke
bumi.

35

Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku
hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan
takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah,
6

36

6 – Mengapa Begitu Banyak Penderitaan?
...Aku hendak menyamai Yang Mahatinggi.
Yesaya 14:12-14

37
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Karena perkataan yang keluar dari mulut Lusifer, kasih
yang sempurna dan harmonis dari surga telah
menghancurkan berjuta-juta makhluk di dunia.
38

Sebelumnya Lusifer mulai menyebarkan roh
ketidakpuasan di antara malaikat-malaikat.
Lambat laun, dia mulai mengeritik mengenai kasih
Allah dan keadilan.
39

40

41

Sama seperti buah yang busuk di dalam kotak, dia
mulai menyebarkan bau yang tidak sedap kepada
malaikat lain di surga.
Barangkali Anda bertanya mengapa Tuhan tidak
langsung membinasakan Setan pada waktu itu.
Tuhan bisa saja melakukannya kepada Lusifer dan
malaikat pengikutnya, tetapi Tuhan tidak
melakukannya, sebab nanti seluruh ciptaan-Nya akan
merasa takut kepada-Nya.
Seandainya Tuhan memberi kebebasan memilih dan
membuat kita seperti robot.
Berapa anak Anda? Pikirkan sejenak.
Maukah Anda mempunyai anak seperti sebuah robot?
Bagaimana jika sekiranya seorang anak diprogram
untuk menuruti segala sesuatu yang Anda katakan?
Anak Anda bangun pagi dan berkata, Ya, Mam, saya
akan makan makananku.
Ya, Ayah, aku akan membersihkan rumah.
Anda mempunyai sebuah robot -- dingin, baja, mesin
robot.
Anda tidak lama mempunyai anak.
Maukah Anda jenis anak seperti ini? Tentu tidak.
Dan Tuhan juga tidak.
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Tuhan adalah Tuhan pengasih. Dia merasa senang
berhubungan dengan ciptaan-ciptaan-Nya di mana
mereka memuliakan-Nya sebab mereka kasih dan
percaya kepada-Nya.
42

43

Setan harus dilawan dengan hukum Tuhan dan
keadilan, tetapi Allah tidak menempatkan hukum-Nya
dengan menunjukkan Dia seperti bos! Dia membuat
hukum-Nya untuk melindungi ciptaan-Nya, untuk
mendapatkan kedamaian dan kegembiraan.

44

Hukum-Nya sama seperti lampu merah dan punya
tanda kecepatan untuk semua agar kita selamat.
Tetapi bagi malaikat-malaikat yang lebih mulia berpikir
bahwa dia dapat membuat alam semesta ini lebih baik
dari ciptaan-Nya!
Setan, musuh Tuhan, membuat kejahatan dari dirinya
sendiri!

45

46

47

(Video: 10 dtk) Allah memberikan kepada setiap orang
kuasa untuk memilih menurut atau tidak menurut.
Disamping kasih dan adil, Allah membiarkan Setan
untuk menunjukkan kepada alam semesta cara dia
memperlakukan dunia ini.
Kita tidak mengerti bagaimana seluruh kejadian ini jika
Tuhan tidak mempunyai kasih dan baik kepada
semuanya.
Peperangan dimulai di surga, itu hanya pertukaran
tempat!
Bumi adalah tempat di mana pertentangan besar antara
yang baik dan yang jahat yang akan bertarung, di mana
Setan akan menunjukkan kebaikan pemerintahannya
dan bagaimana dia menguasai dunia.
Tetapi mengapa Bumi? Apakah yang teryadi pada planet
kita?
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. . . menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikatmalaikat dan bagi manusia?
1 Korintus 4:9.
49

51

Sekalipun Adam dan Hawa, bapak dan ibu seluruh
manusia, diciptakan sempurna, mereka tidak
ditempatkan dalam posisi yang tidak melakukan
kesalahan. Mereka bebas memilih untuk mencintai dan
mengikuti Tuhan atau melawan perintah-perintah-Nya.
Tetapi penurutan mereka diuji, dan ujian itu
difokuskan pada sebuah pohon. Tuhan mengingatkan,
Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan
buahnya dengan bebas;

52

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.
53

54

Apa yang terjadi kepada Hawa.
Setan menggunakan kuasanya untuk menggodanya
(Hawa). Setan membandingkan pekerjaan-pekerjaannya
secara terbuka. Dia adalah seorang yang sangat licik.
Dia gunakan organisasi, orang, atau ular sekalipun.
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50

Dunia baru saja tercipta melalui tangan sang Pencipta,
dalam kesempurnaan dan kemegahan, serta keindahan
yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata.
Ternyata, setan juga merasa seperti itu, karena ia
melihat bahwa dunia ini sebagai satu hadiah yang patut
dimenangkan.
Dia akan berusaha untuk merebut planet yang indah dunia baru.
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Untuk itulah Paulus berkata:

55

Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah,
supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat
Iblis.
56

Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan
daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa,
57

melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini,
melawan roh-roh jahat di udara.
Efesus 6:11, 12.
58

Hawa tertipu.
Dia tidak pernah menyangka bahwa perkataan dari ular
adalah datang dari Setan.
Setan, berbicara melalui ular, jawabnya,
59

. . . Tentulah Allah berfirman, ‘Semua pohon dalam
taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan’?
Kejadian 3:1.
60

Hawa menjawab, Buah pohon-pohonan dalam taman ini
boleh kami makan;

61

tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah
taman,

62
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Allah berfirman, ‘Jangan kamu makan ataupun raba
buah itu, nanti kamu mati.’

63

64

65

Saat Hawa mendengar ular itu, dia seharusnya berpikir
ulang bahwa apa yang sedang dikatakannya berbeda
dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka.
Mungkin dia sedang bingung, si ular itu dengan cepat
menambahkan,

66

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 3:5.

67

Setan menuduh bahwa Tuhan tidak adil, dan Ia
menahan sesuatu yang baik. Menjadi seperti Allah
merupakan obsesi setan yang juga merupakan
kejatuhannya. Dan pada saat ini, hal tersebut
kedengaran sangat indah bagi Hawa, sehingga dalam
waktu sekejap, ia jatuh ke dalam tipuan setan.
Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik
untuk dimakan dan sedap kelihatannya,

68

dan pohon itu menarik hati karena memberi pengertian,
lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya . . .
Kejadian 3:6.
69
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Kemudian ular itu berkata kepada perempuan itu,
Sekali-kali kamu tidak akan mati.
Kejadian 3:2-4.
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Dan Hawa memberikannya juga kepada Adam, dan
diapun memakannya.

70

Adam dan Hawa jatuh dalam ujian kasih dan penurutan
akan Allah, dan tidak lama setelah itu mereka
mengetahui ada sesuatu yang salah.
71

Setan telah merampas dunia yang baru lahir! Sejak saat
itu, dia bersorak dan mengatakan, Raja atas Dunia ini.
Penduduk bumi menderita!
Adam dan Hawa telah mengikuti suara dari si jahat itu.
72

73

Sekalipuan hari yang tragis sudah dekat, seperti
biasanya Tuhan datang, dan memanggil Adam dan
Hawa.
Saat itu, waktu yang sangat menyenangkan-kesempatan
berjalan dan berbicara langsung dengan Tuhan yang
adalah pencipta mereka. Namun sejak hari itu mereka
lari dan bersembunyi di semak belukar!
Akhirnya Adam bersembunyi di semak-semak di dalam
taman dan menyesali perbuatannya,

74

. . . Ketika aku mendengar bahwa Engkau ada dalam
taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang;
sebab itu aku bersembunyi.
75

Adam belum pernah takut sebelumnya, tetapi dosa
telah membuatnya demikian.
Hal yang sama membuat seseorang takut kepada Tuhan.
76
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Firman-Nya, ...Apakah engkau makan dari buah pohon,
yang Kularang engkau makan itu? Ayat 11.
Adam menjawab:
77

Hawa tidak dituduh. Ketika Tuhan bertanya kepadanya
apa yang dia sudah lakukan, dia menjawab,

79

80

. . . Ular itu yang memperdayakan aku, dan kumakan.
Kejadian 3:13.
Hawa juga menyalahkan Tuhan! Dengan kata lain, dia
berkata, Ular yang Kauciptakan itu yang membuat aku
menderita.

81

Tidak berapa lama Adam dan Hawa akan mengalami
kematian! Adam dan Hawa bersembunyi dari pohon
kehidupan, Allah mengusir mereka dari taman. Setan
berkata kepada mereka bahwa mereka tidak akan mati,
tetapi Alkitab berkata,
Adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun,
lalu ia mati. Kejadian 5:5
Tidak lama, mereka menemukan bahwa setan adalah

82

. . . pendusta dan bapa segala dusta.
Yohanes 8:44.

83
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78

. . . Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah
yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka
kumakan.
Kejadian 3:12.
Beberapa jam sebelumnya, seharusnya Adam dan Hawa
sudah harus mati.
Sekarang dia menyalahkannya dan juga menyalahkan
Tuhan yang menciptakannya. Betapa dosa
menghancurkan kasih yang sempurna itu!
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Mudah menyalahkan Tuhan atas kesedihan dunia dan
kehancuran, tetapi Setanlah yang harus
bertanggungjawab atas malapetaka.
84

(Video: 10 dtk) Dialah yang membawa malapetaka ke
planet ini dan dia sudah berdosa dan menderita sejak
saat itu. Yesus yang membuka tabir kejahatan dan
mengangkat penderitaan manusia.
85

86

Ketika Dia mengajar di Sinagok pada hari Sabat, Dia
melihat ada seorang perempuan bungkuk dan kaki
pincang.
Tersentuh oleh penderitaannya, Yesus
menyembuhkannya.
Dengan cepat para penguasa mengkritik Yesus sebab
dia menyembuhkan pada hari Sabat - Hari untuk
memuji Tuhan. Tetapi

87

Jadi, bukankah wanita ini keturunan Abraham yang
telah diikat oleh setan selama 18 tahun,

88

patut dilepas dari ikatannya pada hari Sabat? Lukas
13:16

89

90
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Yesus berkata bahwa Setan telah mengikat perempuan
ini selama 18 tahun.
Setanlah yang bersalah! Lebih dari pada itu, Setanlah
yang berada di belakang seluruh penyakit, penderitaan,
sakit hati dan kematian!
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Mungkin tidak ada yang lebih jelas dalam Alkitab yang
menggambarkan siasat setan, selain yang terdapat
dalam fatsal pertama buku Ayub, di mana setan
berbincang-bincang dengan Allah.
91

93

Dan Tuhan berkata kepada Setan, ‘Dari mana engkau?
Ayub 1:7
Dengan kata lain, siapa yang mengundang Anda?
Apakah yang baik yang engkau punya di sini? Setan
menjawab Tuhan,
Dari mengelilingi dan menjelajahi bumi.
Ayub 1:7
Setan menyatakan bahwa ialah penguasa planet bumi.
Ia telah mengambil alih posisi Adam!

94

Adam dijuluki anak Allah (lihat Lukas 3:38), sama
seperti yang lain yang datang dalam pertemuan dengan
Allah.
95

96

Mungkinkah mereka merupakan penguasa dari dunia
lain, sama seperti Adam yang pada mulanya merupakan
penguasa dari dunia ini?
Bagaimanapun juga, pengakuan setan bahwa ia
merupakan penguasa dunia, tidak dibiarkan tanpa
pertentangan. Allah berkata kepada setan:
...Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub?
Sebab tiada seorangpun di bumi seperti dia,

97
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92

Sudah cukup lama waktu berselang setelah kejatuhan
setan, barulah anak-anak Allah menghadap Allah, dan
setan juga datang.
Bayangkan! Pertemuan antara anak-anak Allah, dan
setan datang tanpa diundang!
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yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan?’

98

Lalu jawab setan kepada Tuhan: Apakah dengan tidak
mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?

99

Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah segala yang
dipunyainya, ia pasti mengutuki Engkau dihadapanMu! Ayub 1:8,9,11
100

101

Suatu tantangan! Setan mengatakan bahwa alasan
mengapa Ayub setia kepada Tuhan, hanyalah karena
segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan buat dia, dan
bukan karena Ayub mempercayai serta mengasihi
Tuhan.
Maka firman Tuhan kepada iblis: Segala yang
dipunyainya ada dalam kuasamu; hanya janganlah
engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.

102

Kemudian pergilah setan dari hadapan Tuhan.
Ayub 1:12
Maka pergilah setan, karena ia sudah tidak sabar untuk
mengambil semua yang Ayub miliki.
103

Kemalangan mulai menimpa:
Pertama: Orang-orang Syeba merampas ternaknya dan
membunuh penjaganya.
104

Kedua: Petir menyambar dari langit dan membunuh
kambing, domba serta gembala-gembalanya.
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Ketiga: Orang-orang Kasdim datang dan merampas
unta-untanya.

106

107

108

109

Kasihan Ayub! Ia menyangka bahwa Allah telah
mengambil semua kekayaan yang ia miliki, yang telah
menyebabkan luka hati yang sangat dalam. Ia tidak
mengetahui bahwa setanlah yang telah melakukan hal
itu! Walaupun ditimpa kemalangan, kesetiaan Ayub
kepada Allah tidak pernah goyah.
Ayub berkata, ...Tuhan yang memberi, Tuhan yang
mengambil, terpujilah nama Tuhan! Ayub 1:21
Walaupun Ayub tidak dapat mengerti semua
kemalangan yang menimpa harta serta anak-anaknya,
namun Ayub tetap percaya akan kebaikan Allah.
Tapi setan belum puas. Kembali ia menantang Allah
dengan berkata,
...Yah, orang akan memberikan segala yang dipunyainya
ganti nyawanya.

110

Tetapi ulurkanlah tangan-Mu dan jamahlah tulang dan
dagingnya, ia pasti mengutuki Engkau dihadapan-Mu.

111

Maka firman Tuhan kepada setan: Ia dalam kuasamu;
hanya sayangkan nyawanya. Ayub 2:4-6

112
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Ke empat: (berita yang paling menyedihkan): Angin
ribut menghancurkan rumah anaknya yang sulung, di
mana sedang diadakan pesta dan semua anak Ayub
yang sepuluh orang itu mati!
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Ujian telah dimulai! Akankah Ayub tetap setia kepada
Allah pada saat semuanya semakin hancur, atau
akankah ia berpaling dari pada Allah?
113

Maka pergilah setan dari hadapan Tuhan,

114

lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari
telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayub 2:7

115

Kalau Anda pernah mendapatkan bisul, maka Anda
tahu betapa sengsara yang dapat ditimbulkan oleh satu
bisul. Bayangkan Ayub ditutupi oleh bisul dari ujung
telapak kakinya sampai ke ujung kepalanya!
116

Walaupun setan telah merampas semua kekayaan, anakanak, serta kesehatan yang Ayub miliki, namun ia tetap
setia kepada Allah. Seorang yang mengagumkan!
Alkitab berkata,
117

Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan
tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut.

118

Siapa yang menyakiti Ayub?
Siapa yang mencelakai Ayub?
SETAN!
119

Siapa yang mencuri ternak serta membunuh
pegawainya?
SETAN!
120
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Siapa yang mengirim angin ribut yang menghancurkan
putra putrinya?
SETAN!
121

Tuhan dapat membiarkan kesukaran menghampiri kita
untuk menguji kesetiaan serta kasih kita,

tapi SETAN bertanggung jawab terhadap semua
kejahatan di atas planet bumi ini!

123

124

Anda dan saya terjebak di tengah-tengah drama
kehidupan yang membingungkan, sebuah pertentangan
antara kuasa hukum dan pelanggaran hukum, antara
Pencipta dengan Setan, yang merupakan awal dari
segala pemberontakan.
Kita bukan hanya penonton, tapi suka atau tidak, kita
semua terlibat.
Pemikiran bahwa Setan hanyalah sebuah mitos atau
sebuah pengaruh, membuat kita tidak siap menghadapi
kepintarannya.

125

Buku Wahyu mengatakan:

126

127

Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu
sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu, hai
bumi dan laut!Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan
hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah
kamu, hai bumi dan laut!
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Karena Setan telah turun kepadamu, dalam geramnya
yang dahsyat, karena ia tahu, bahwa waktunya sudah
singkat. Wahyu 12:12
Petrus menuliskan amaran ini:
128

(Teks 2 slide: 1 Petrus 5:8)
Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis,
berjalan keliling sama seperti singa yang mengaumaum,
129

dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5:8

130

131

Walaupun Setan melakukan semua yang terburuk,
Allah pencipta mempunyai rencana penebusan yang
melibatkan Yesus Anak-Nya, yang rela mati untuk
membayar hutang-hutang kita agar kita boleh menerima
kehidupan yang kekal.
Alkitab mengatakan bahwa Setan datang seperti seekor
singa yang mengaum-aum.

132

Setan bekerja melalui Raja Herodes untuk
menghancurkan bayi Yesus (Ia dikalahkan).

133

(Video: 10 dtk) Setan datang kepada Yesus di padang
belantara, berpura-pura sebagai malaikat dari surga,
dengan tiga pencobaan (Ia dikalahkan).
134

Setan mempengaruhi khalayak ramai untuk
menghancurkan Yesus di kayu salib (Ia dikalahkan
untuk selamanya).
20
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136

Pada saat itu, Setan menjadi musuh yang dikalahkan.
Kristus dengan kematian-Nya, memiliki hak dan kuasa
untuk menghancurkan semua kejahatan dan
kesengsaraan.
Paulus menuliskan dalam Ibrani 2:14:
Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan
daging, maka Ia juga menjadi sama dengan mereka dan
mendapat bagian dalam keadaan mereka,

138

supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia, yaitu
Iblis, yang berkuasa atas maut.

139

140

Setan menunjukkan kepada semua mahluk intelek di
alam semesta, siapa dirinya, dan sampai saat ini, ia
masih menunjukkan caranya mengatur dunia ini.
Angin ribut, gempa bumi, banjir, kejahatan, penyakit,
sakit hati, dan kesengsaraan!
Semua ini dapat kita lihat.
Namun dibalik semua itu, tanpa kelihatan, adalah
pekerjaan kuasa Setan.

141

Kemalangan-kemalangan ini bukanlah perilaku Tuhan namun merupakan perilaku dari setan.

142
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137

Walau ada kayu salib, puji Tuhan karena ada
kebangkitan!
Jadi Allah yang memberikan Anak-Nya; dan Anak-Nya
menyerahkan diri-Nya untuk mengubah nasib Anda
dan saya.
Merupakan suatu kemenangan, satu hari untuk
menyatakan kebebasan bagi semua tawanan setan di
planet bumi ini.
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143

Mungkin Anda juga bertanya-tanya mengenai
kepedihan, sakit hati, serta masalah-masalah yang Anda
hadapi dalam hidup Anda. Mungkin Anda bertanya, di
manakah Allah? ketika Anda kehilangan anak atau
orang yang Anda kasihi.
Alkitab mengajarkan bahwa Allah ada di sana. Ia
berada di tengah-tengah kesengsaraan, kepedihan serta
masalah-masalah Anda, dan Ia akan segera datang
untuk mengatasi masalah dosa dan kesengsaraan.

144

145

Berita baiknya adalah, bahwa planet bumi ini, yang
telah di ambil paksa oleh setan, akan segera direbut
kembali.
Pengetahuan ini akan dapat menenangkan ketakutan,
serta kekhawatiran dari para penumpang dalam planet
yang bermasalah!
Allah mempunyai rencana untuk menghancurkan Setan
yang penipu, dan kita akan mempelajari rencana
tersebut pada pertemuan yang akan datang. Mari kita
lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai Setan:
Maka Kubuangkan engkau dari gunung Allah...

146

Maka Aku menyalakan api dari tengahmu;

147

yang akan memakan habis engkau, dan Kubiarkan
engkau menjadi abu di atas bumi... Yehezkiel 28:18
Akan lenyap selamanya, dosa dan kesengsaraan.
148
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Yesus akan segera datang! Bukan sebagai orang Galilea
yang rendah, bukan sebagai orang yang dihina,
diludahi, dan ditolak. Bukan sebagai orang yang
digantung di atas kayu salib,
149

151

(Video: 12 dtk) Topik kita hari ini adalah, siapakah yang
akan kita percaya? Siapakah yang akan kita ikuti?
Allah yang penuh kasih atau malaikat yang telah jatuh?
Garis penentu sedang dibuat; seluruh dunia dibagi ke
dalam dua bagian.
Di manakah kesetiaan Anda?
Di pihak siapakah Anda?
Kepada semua yang gelisah, kesepian, kepada semua
jiwa yang merasa bersalah, kepada semua anak-anakNya yang ada di planet pertentangan ini, Yesus
memberikan undangan penuh kasih:

152

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan
berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan
kepadamu. Matius 11:28
153

...dan barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan
Kubuang. Yohanes 6:37
Bukankah itu satu berita yang menggembirakan?
154
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150

tetapi sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas
segala tuhan, dengan kuasa untuk bertakhta! Kita harus
bersedia untuk bertemu dengan-Nya, karena jika kita
kehilangan kesempatan itu, maka kita akan kehilangan
segalanya!
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155

24

Di tengah-tengah kehidupan yang penuh kemalangan,
sakit hati, dan kekecewaan, Yesus ada di sana.
Ia mengerti kepedihan yang mungkin sedang saudara
rasakan saat ini.
Yesus mengerti bagaimana rasanya bila tubuh kita di
siksa oleh penyakit.
Ia tahu rasa sakit.
Ia merasakannya pada saat orang-orang jahat memaku
tangan-Nya.
Ia mengerti arti kesepian.
Ia merasakannya pada saat Ia tergantung sendirian di
atas kayu salib.
Ia mengerti arti kemiskinan.
Ia mengalaminya pada saat Ia berjalan di jalanan
berdebu di Palestina, dengan sedikit makanan, serta
tanpa tempat yang Ia dapat sebut sebagai tempat
tinggal-Nya.
Datanglah kepada-Nya hari ini.
Ia akan memberikan dorongan serta harapan yang baru.
Dan ini merupakan berita yang terbaik.
Satu hari kelak, Yesus akan datang kembali dan
mengakhiri semua kesengsaraan hidup ini.
Ia akan datang untuk menuntun kita ke dalam dunia
yang baru.
Dosa dan orang-orang berdosa akan dihancurkan.
Setan akan secara utuh dan untuk terakhir kalinya
dikalahkan.
Yesus rindu untuk mengembalikan Anda ke dalam
keluarga Allah, untuk memberikan kehidupan yang
kekal, dalam dunia yang baru.
Namun, keputusan itu harus diambil - siapa yang akan
menjadi Tuan dan Allah Anda?
Kawanku, keputusan ini merupakan keputusan yang
menentukan antara hidup dan mati!
Maukah Anda memilih Kristus untuk menjadi Raja
Anda?
Ia sedang menunggu. Tangan-Nya terbuka lebar.
Ia berkata, Mari! Mari! Mari!
Maukah saudara menundukkan kepala dan berkata, Yah
Yesus, saya akan datang, selagi kita berdoa?
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Dia Dapat Mengubah Hidup Anda Juga.

1

1
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2

Dua orang sedang mengadakan perjalanan yang jauh,
melintasi daratan Amerika Utara, dengan menggunakan
kereta api.
Oleh karena perjalanan mereka begitu panjang, mereka
menghabiskan waktu mereka dengan berbincangbincang mengenai apa saja yang masuk ke dalam
pikiran mereka.
Mereka berbicara tentang cuaca.
Mereka berbicara tentang politik.
Mereka berbicara mengenai pengalaman mereka di
masa kanak-kanak, tentang keluarga, dan perkawinan
mereka.
Pada akhirnya, mereka membicarakan tentang agama.
Seorang dari mereka adalah ateis, sedangkan yang satu
lagi adalah seorang Kristen.
Yang seorang sama sekali tidak percaya akan adanya
Tuhan.
Sedangkan yang satu lagi, mempunyai iman yang kuat
akan Tuhan.
Yang satu tidak pernah membaca Alkitab. Yang satu
lagi membacanya setiap hari.
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3

Topik pembicaraan mereka pada siang hari di musim
panas itu adalah mengenai Yesus Kristus.
Orang yang ateis mengajukan pertanyaan-pertanyaan
yang sangat penting kepada temannya yang Kristen.
Pertanyaan-pertanyaan seperti:
Mengapa kamu menjadi seorang Kristen? bukankah
hal itu terjadi oleh karena kesalahan geografis?
Kamu hanya secara kebetulan dilahirkan di negara
Kristen, benar kan?
Apa yang membedakan Yesus di antara begitu banyak
orang yang hebat?
Apakah Yesus itu lebih daripada seorang guru etika
atau seorang filosof moral?
Bagaimana kamu yakin bahwa Yesus itu adalah seperti
yang Ia katakan?
Bagaimana kamu memastikan bahwa Yesus itu suci
adanya dan kehidupan kekal yang Ia janjikan itu
nyata?
Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang
ateis dalam kereta, di musim panas tersebut sangatlah
bagus.
Teman Kristennya memberikan beberapa jawaban
kepadanya.
Tidak ada keragu-raguan dalam pikiran saya bahwa ada
jawaban yang pasti untuk pertanyaan-pertanyaan
tersebut, dan bila kita mengerti akan jawaban-jawaban
tersebut, maka itu berarti kehidupan yang kekal.
Dunia kita telah mengenal banyak orang-orang yang
hebat dan terkenal. Orang-orang yang telah
memberikan kontribusi mereka untuk menjadikan
dunia ini tempat yang lebih baik.

4

5

2

Raja-raja, presiden, pemimpin-pemimpin agama dan
angkatan darat, para ilmuwan dan artis-artis telah
meninggalkan jejak kesuksesan mereka di dunia ini.
Mereka memiliki nama-nama yang dikenal di seluruh
dunia.
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7

Malam ini saya ingin memperkenalkan kepada saudarasaudari sekalian, mengenai Yesus dalam sejarah - Yesus
yang ada dalam Alkitab. Mari kita mulai dari awal.
Mungkin Anda bertanya-tanya - Siapakah Yesus?
Apakah yang membuat Ia berbeda? Apakah Ia
hanyalah merupakan seorang yang baik, guru moral,
atau seorang filosof etika?
Dua orang murid Yesus juga bertanya-tanya mengenai
hal ini.
Ketika Yesus bertemu dengan dua murid-Nya dalam
perjalanan ke Emaus, pada hari Minggu kebangkitanNya,

8

Ia menunjukkan kepada mereka nubuatan-nubuatan
yang telah terpenuhi dalam beberapa hari belakangan
ini.
9

Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu, yang telah
dikatakan para nabi!
10

Dan mulai dari Musa hingga Nabi-nabi.

11

3
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6

Ada satu nama yang paling terkenal dibandingkan
dengan nama-nama yang lain.
Sejarahpun dibagi dua, yaitu sebelum kelahiran-Nya
dan sesudah kelahiran-Nya.
Nama-Nya adalah Yesus.
Yesus merupakan nama yang terpopuler di dalam
sejarah.
Namun, mendengar nama-Nya saja adalah berbeda
dengan mengenal akan diri-Nya.
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Dia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis
tentang Dia.
Lukas 24:25, 27
12

Mari kita melihat fakta-fakta yang membuktikan bahwa
Yesus adalah Mesias.

13

KELAHIRANNYA YANG AJAIB
Jauh sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria, Yesaya telah
menubuatkan:
14

Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan
kepadamu suatu pertanda:

15

Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia
akan menamakan Dia Imanuel.
Yesaya 7:14
16

17

(Video: 5 dtk) Yesus memiliki banyak nama, Imanuel,
Yesus, Juru Selamat, Kristus, dan Mesiah. Nubuatan
Yesaya mengenai kelahiran Yesus dari seorang perawan,
telah tertulis 600 tahun sebelum Yesus dilahirkan.
Seorang malaikat mengutip nubuatan ini sebagai bukti
bahwa Yesus adalah Mesias. Mari kita lihat bagaimana
malaikat itu menerangkan mengenai kelahiran Yesus
dari seorang perawan, yaitu Maria.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada
waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf,

18
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ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum
mereka hidup sebagai suami isteri.

19

TEMPAT KELAHIRANNYA

21

22

23

...Betlehem, ... akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan
memerintah Israel . . .
Mikha 5:2
Merupakan satu keajaiban bahwa Yesus dilahirkan di
kota Betlehem, kota yang telah diramalkan 700 tahun
sebelumnya.
...Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea... Matius
2:1
Kitab Perjanjian Baru menguatkan penggenapan
nubuatan dari Mikha.
Yesus lebih daripada sekedar orang yang baik, lebih
daripada seorang guru etika, dan lebih daripada seorang
filosof moral.
Ia merupakan Anak Allah yang suci.
Ia dilahirkan dari seorang perawan, seperti yang telah
diramalkan oleh nabi Yesaya.
Ia dilahirkan di Betlehem, seperti yang telah
diramalkan oleh nabi Mikha.
Nubuatan Alkitab dengan jelas menguraikan rincian
kehidupan Kristus, ratusan tahun di depan. Nubuatannubuatan ini terpenuhi secara tepat.
Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah
memiliki sebuah rencana. Kasih-Nya memanggil Yesus
Anak-Nya untuk datang ke dunia, menjalani hidup
yang tak bercela dan mati untuk dosa-dosa kita. Ia
mengambil tempat kita agar kita dapat memperoleh
hidup yang kekal, jika kita mau menerima rencana-Nya
sebagai Juru Selamat kita. Rencana ini disebut
RENCANA KESELAMATAN.
5
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Kira-kira 2000 tahun yang lalu, orang-orang pintar dari
Timur, mempelajari Alkitab.
Mereka membaca mengenai seorang raja yang akan
datang, dan mereka mengetahui bahwa waktunya sudah
dekat.
Mereka mengetahui bahwa inilah saatnya, dan bintang
itu merupakan tanda dari Raja yang baru lahir.
Di kota Betlehem mereka menemukan dia dan sujud
menyembah Yesus.

25

Dan dia (Maria) melahirkan seorang anak laki-laki
anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan
lampin,
26

dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak
ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2:7

27

Tidak ada kamar yang kosong di penginapan, sehingga
Yesus harus dibaringkan dalam palungan tempat
domba-domba makan. Ia dilahirkan tidak berdaya.
28

Ibu-Nya sangat baik hati, namun masih sangat muda
ketika seorang malaikat mengatakan padanya bahwa ia
akan melahirkan Anak Allah.
29

30

6

Walau Dia merupakan Anak Allah, Dia adalah Allah
sama seperti Bapa-Nya.
Rasul Paulus mengatakan bahwa Ia sama dengan Allah
dan mengambil rupa seorang hamba dalam bentuk
manusia.
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. . . Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak
menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik
yang harus dipertahankan,
31

melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan
mengambil rupa seorang hamba,
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32

dan menjadi sama dengan manusia.
Filipi 2:6, 7

33

34

Yesus menjadi seperti kita agar Ia dapat hidup di dunia
ini. Tapi Ia murni, bersih dan tak bercacat cela, supaya
Ia dapat mengorbankan hidup-Nya agar kita bisa
memperoleh kehidupan yang kekal.
Pada 24 jam terakhir kehidupan Kristus, banyak
nubuatan yang berumur ratusan tahun, digenapi secara
akurat.
3. Pengkhianatan-Nya

35

Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan
rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
Petrus bertanya kepada Yesus, siapakah yang akan
menghianati-Nya, dan Yesus menjawab,
36

. . . Dialah itu, yang kepadanya Aku akan memberikan
roti, sesudah Aku mencelupkannya . . .
Yohanes 13:26
37
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HARGA YANG DIBAYARKAN KEPADA
PENGKHIANAT

38

. . . Maka mereka membayar upahku tiga puluh uang
perak.
Zakharia 11:12
39

Kemudian pergilah seorang dari kedua belas murid itu,
yang bernama Yudas Iskariot -- kepada imam-imam
kepala.
40

dan berkata: ‘Apa yang hendak kamu berikan
kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?’
Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya.
41

PENYIKSAAN DAN PEMUKULANNYA

42

Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang
memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang
mencabut janggutku;
43

Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku
dinodai dan diludahi.
Yesaya 50:6
44

Lalu mereka meludahi muka-Nya dan meninju-Nya;
orang-orang lain memukul Dia.

45

8

7 – Satu Orang yang Mengubah Dunia
MEREKA MENUSUK TANGAN DAN KAKINYA

46

. . . Sebelum aku melihat bekas paku pada tangan-Nya
dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas
paku itu,
48

... sekali-kali aku tidak akan percaya.
Yohanes 20:25

49

DIA TERHITUNG DI ANTARA PEMBERONTAKPEMBERONTAK
Perhatikan bagaimana nubuatan mengenai Kristus
segera digenapi:
50

...terhitung diantara pemberontak-pemberontak. Yesaya
53:12

51

Bersama dengan Dia disalibkan dua orang penyamun,
seorang di sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah
kiri-Nya.
52

Maka Alkitab digenapi dengan mengatakan, ‘Dan Ia
terhitung di antara pemberontak-pemberontak.’
Markus 15:27,28
53
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...Mereka menusuk tangan dan kaki-Ku. Mazmur 22:17
Setelah kebangkitan Kristus, Tomas, salah satu rasul
yang meragukan kebangkitan-Nya, menunjukkan fakta
bahwa tangan dan kaki Kristus benar-benar ditusuk. Ia
berkata,
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MEREKA MEMBUANG UNDI ATAS JUBAHKU
Raja Daud menceritakan apa yang akan terjadi terhadap
pakaian Yesus, ribuan tahun sebelum Yesus mati:
54

Mereka membagi-bagikan pakaian-Ku di antara
mereka, dan mereka membuang undi atas jubah-Ku.
Mazmur 22:18
55

Kemudian prajurit-prajurit mengambil pakaian-Nya
dan membaginya menjadi empat bagian …

56

Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu
tenunan saja.

57

Kata mereka... ‘Janganlah kita membaginya menjadi
beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi
untuk menentukan siapa yang mendapatnya.
Yohanes 19:23, 24
58

PERKATAANNYA DI KAYU SALIB

59

Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan
Aku?
Mazmur 22:2. Bandingkan Perjanjian Lama dengan
Matius 27:46:
60

Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan
Aku?
Yesus mengucapkan kata-kata ini, sebelum kematianNya di kayu salib pada jam yang ke sembilan.
61
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Banyak dari nubuatan di luar pengendalian
kemanusiaan Yesus.

62

Ia tidak dapat mengatur tempat kelahiran-Nya,

proses kelahiran-Nya,

64

pengkhianatan-Nya,

65

atau peristiwa-peristiwa sekitar kematian-Nya.

66

67

Yesus benar-benar adalah seperti yang Ia katakan Mesias.
Selagi Ia tergantung di kayu salib, terluka oleh siksaan,
dengan paku tertancap di kaki dan tangan-Nya, dengan
mahkota duri di kepala-Nya, dihina dan disoraki,
Ia dapat saja memanggil sepuluh ribu malaikat untuk
menghancurkan dunia ini serta membebaskan-Nya.
Ia tidak dapat menyelamatkan diri-Nya sendiri, dan
menyelamatkan kita juga!

68
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69

Apakah Anda pernah bertanya pada diri sendiri, apakah
ada orang yang benar-benar perduli terhadap diri
Anda?
YESUS PEDULI!
Dia telah membuktikannya di sebuah bukit di luar kota
Yerusalem! Sungguh kasih yang luar biasa!
Yang Ia lakukan meluluhkan hati kita yang sombong.
Ia dapat saja memanggil sepuluh ribu malaikat, tapi
puji Tuhan!, Ia tidak melakukan hal itu. Melainkan, Ia
mati untuk Anda dan saya.
Pertanyaan yang terpenting adalah, Apakah arti Yesus
bagi Anda?

70

71

Yesus datang ke dunia ini untuk menghidupkan
kehidupan yang tak bercela agar dapat menggantikan
kehidupan kita yang penuh dosa.
Ia juga akan mengalami kematian yang harusnya
menjadi kematian kita, agar kita dapat memperoleh
hidup yang kekal.
Alkitab berbicara mengenai pengorbanan-Nya,
Dia dihina dan dihindari orang, Seorang yang penuh
kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan...

72

73

Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia
diremukkan oleh karena kejahatan kita; . . . ganjaran
yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan
kepada-Nya, dan oleh bilur-bilur-Nya kita
disembuhkan.
Kita sekalian sesat seperti domba . . .

74
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Dia dianiaya... tetapi dia membiarkan diri ditindas dan
tidak membuka mulut-Nya seperti anak domba yang
dibawa ke pembantaian. . .
75

Di sini kita menemukan bahwa Yesus adalah sebagai
Anak Domba.
Dia banyak kali disebut Anak Domba dalam Alkitab.
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Wahyu 13:8 berbicara tentang Buku Kehidupan Anak
Domba sejak dunia ini dijadikan.

77

Ke dua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak
Domba…

78

79

(katanya) ‘Anak Domba yang disembelih.
Wahyu 5:8, 12
Yesus Anak Domba yang menyelamatkan kita dari
kematian kekal dan yang telah memberi kita hidup
kekal.
Upah dosa adalah maut.

80

Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam
Kristus Yesus, Tuhan kita.
Roma 6:23
81
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82

Adam dan Hawa telah berdosa dan memisahkannya
dari Allah.
Allah telah mengusir mereka dari taman Eden tidak
lama setelah mereka makan buah Pohon Kehidupan.
Tenaga mereka berangsur-angsur menurun hingga
mereka mati.
Jadi Ia menghalau manusia itu; dan di sebelah timur
taman Eden ditempatkan-Nyalah beberapa kerub,

83

dan pedang yang bernyala-nyala dan menyambarnyambar, untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan.
Kejadian 3:24
84

Allah berkata kepada mereka tentang rencana
keselamatan mereka.

85

aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan
perempuan ini, antara keturunanmu (pengikut Setan)
dan keturunannya (pengikut Kristus).
86

Dan Dia (Yesus) akan meremukkan kepalamu (Setan),
dan engkau (Setan) akan meremukkan tumit-Nya
(Yesus).
Kejadian 3:15
87

Apa artinya meremukkan?

88
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89

Kata Ibrani meremukkan artinya menghancurkan.
Menghancurkan sebuah kepala lebih parah daripada
meremukkan sebuah tumit.
Kristus menjadi pemenang atas Setan.
Allah melakukan sesuatu yang lain untuk
mengingatkan manusia akan rencana Keselamatan
untuk memulihkan mereka.

90

91

Alkitab secara rinci tidak mengatakan kapan sistim
persembahan itu dimulai.
Adam dan Hawa telanjang dan Allah membuatkan
mereka pakaian untuk melindungi tubuh mereka.
Untuk fatsal yang berikut Kain dan Habel membawa
persembahannya.
Habel membawa persembahannya dari anak sulung
kambing dombanya yakni lemak-lemaknya,

92

dan Tuhan mengindahkan Habel dan korban
persembahannya itu.
Kejadian 4:4
93

94

Allah tidak ...setuju dengan Kain dan persembahannya.
Dan Kain sangat marah. Kejadian 4:5
Habel membawa anak domba melambangkan Anak
Domba Allah, tetapi Kain membawa buah-buahan dari
ladang.
Persembahan Kain tidak menunjukkan iman akan Anak
Domba Allah.
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Sistem pengorbanan
Mereka menunjukkan iman mereka kepada Anak
Domba Allah (Yesus) yang akan mati untuk
memberikan kepada mereka hidup yang kekal.
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...Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.
Ibrani 9:22

95

96

Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah
Mesir, Dia banyak mengajarkan melalui upacara kaabah
yang dibangun oleh Musa.
Kaabah, atau bait suci, adalah replika dari kaabah yang
sebenarnya di surga.
Salah satu upacara itu adalah Perayaan Paskah.

97

98

Pada hari ke 14 pada bulan pertama, orang-orang
dianjurkan untuk menyembelih seekor anak domba dan
memercikkan darah anak domba itu di pintu depan
rumahnya.
Ini adalah satu tanda bahwa mereka telah diselamatkan
oleh Anak Domba.
Pada tengah malam ketika malaikat melewati rumahrumah dan melihat ada darah di pintu rumahnya maka
tidak akan terjadi apa-apa.

99

Perayaan Paskah adalah untuk mengingatkan mereka
bahwa hanya darah Anak Domba yang dapat
menyelamatkan kita dari kebinasaan.
100

...Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya, pada akhir
zaman untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya.

101
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Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah
domba jantan menghapuskan dosa.
Ibrani 10:4
102

Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah
domba jantan menghapuskan dosa.
Ibrani 10:4

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

104

105

106

Sistem upacara pengorbanan telah menunjuk kepada
Mesias, yaitu Anak Domba Allah.
Penumpahan darah oleh setiap domba dalam Perjanjian
Lama, telah menjadi lambang akan penumpahan darah
Kristus untuk berabad-abad lamanya.
Yesus adalah Juruselamat dunia.
Yesus mengampuni.
Yesus memaafkan.
Yesus menghapuskan rasa bersalah kita.
Yesus mengajarkan kita cara hidup yang benar.
Kehidupan Yesus sebagai contoh untuk kita.
Yesus menguatkan kehidupan kita.
Yesus mengubah kita dari dalam.
Yesus memberikan kehidupan yang baru bagi kita.
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Dalam salah satu usaha Tuan Ernest Shackleton untuk
menyeberangi Lautan Kutub Selatan di tahun 1914,
kapalnya yang bernama Endurance, hancur oleh gunung
es. Para awak kapal terombang-ambing selama
beberapa hari, sampai akhirnya mereka terdampar di
Pulau Gajah.
Shackleton menyuruh anak buahnya untuk mendirikan
tenda agar mereka dapat menyimpan bahan makanan
untuk menghadapi musim salju yang akan datang.
Tapi ia segera menyadari bahwa tidak akan ada orang
yang akan datang untuk menyelamatkan mereka.
Tidak ada seorangpun dari mereka yang mengetahui
dimana mereka berada. Mereka terisolir oleh Lautan
Kutub Selatan yang beku. Hanya ada satu harapan,
yaitu harus ada orang yang menyeberangi lautan yang
ganas itu dan mencari bantuan.
Shackleton mulai membangun sebuah kapal sebesar
dua puluh kaki panjangnya untuk perjalanan tersebut.
Dari sukarelawan yang ada, ia memilih enam orang
yang harus menyeberangi lautan yang ganas sepanjang
delapan ratus mil, untuk mencapai stasiun perikanan
Norwegia, disebuah dataran beku di pulau Georgia
Selatan.
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108

Tidak ada satu orang dalam alam semesta ini yang
seperti Yesus. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkan
kita. Hanya Dia yang dapat menghilangkan rasa
bersalah kita serta merubah hidup kita. Hanya Dia
yang dapat memberikan kehidupan yang kekal kepada
kita.
Maukah saudara mengangkat tangan saudara serta
berkata, Ya Yesus, Aku menerima Engkau malam ini
sebagai Tuhan dan Juruselamatku. Ya Tuhan, Aku
percaya bahwa Engkau telah mati gantiku. Ya Tuhan,
Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam
pemeliharaan-Mu.
Tetaplah mengangkat tangan saudara sambil saya
berdoa untuk saudara.

19
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Sepertinya, tugas ini merupakan satu tugas yang
mustahil, karena mereka harus berlayar dalam sebuah
kapal terbuka dan pada musim angin yang paling keras.
Namun Shackleton tetap berlayar bersama dengan
awaknya.
Berhari-hari lamanya mereka menutup diri mereka
dengan sebuah kain terpal, sambil berdoa agar angin
kencang tidak menghancurkan kapal mereka.
Mereka bertahan dalam cuaca yang beku, air es yang
mengalir di tubuh mereka, rasa lapar, dan dahaga.
Empat belas hari setelah perjalanan mereka dimulai,
setelah mereka hampir mati oleh sengatan sinar
matahari dan dahaga, mereka melihat dataran Georgia
Selatan.
Shackleton telah berhasil, dan tidak lama lagi, sebuah
kapal dikirim untuk menjemput teman-temannya yang
lain.
Ketika Tuhan melihat kesulitan kita dan melihat bahwa
kita terisolir dalam pulau kita sendiri, dan dikelilingi
oleh lautan dosa yang tak bertepi, Ia terjun ke dalam
lautan itu sendiri, serta menanggung sifat-sifat manusia
yang jahat.
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Rahasia dari Kebakaan

1

3

Kita dilahirkan dengan keinginan untuk hidup. Anda
dan saya mendapatkannya ketika kita berada di dunia
ini. Setiap orang yang pernah hidup mendapatkannya.
Kemungkinan itu adalah keinginan yang sangat kuat
yang kita peroleh. Kita sebagai manusia diikat bersama
oleh keinginan untuk hidup.

1
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2

(Video: 19 dtk) Bumi berguncang. Getaran yang sangat
dahsyat membuat seluruh penduduk kota ketakutan.
Gedung Perkantoran rubuh dan rumah-rumah hancur.
Rumah Sakit dan sekolah-sekolah serta gereja-gereja
semuanya rusak.
Gempa bumi pada bulan Februari 2001 di El Salvador
telah menelan korban hampir 3,000 manusia. Ribuan
penduduk kehilangan tempat tinggal mereka. Tim
penyelamat bekerja tanpa letih siang dan malam untuk
mencari para korban. Mereka hanya menemukan
beberapa korban yang masih hidup. Setelah empat hari
berturut-turut mengadakan penggalian mereka akan
menghentikan pencarian ketika salah satu dari anggota
tim melihat tangan yang setengah terkubur di antara
reruntuhan. Lebih mengejutkan lagi ketika tangan
tersebut bergerak dengan sangat lemah. Tim
Penyelamat berusaha menggali dengan cepat.
Menghabiskan waktu hampir empat jam di mana
akhirnya ditemukan pria setengah baya. Dia masih
hidup. Dia telah bertahan tanpa makan dan minum.
Setelah berada di rumah sakit ditanyakan kepadanya
bagaimana ia dapat bertahan dalam situasi yang amat
mengerikan tersebut. Ia menjawab: Saya ingin hidup.
Saya berusaha menghirup udara. Saya tidak ingin mati.
Saya percaya bantuan pasti datang
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4

5

6

7

Apabila hidup manusia terancam, tanpa sadar mereka
menjadi pahlawan untuk menyelamatkan orang lain.
Mungkin itu adalah seorang anak yang jatuh ke sumur.
Atau kapal yang oleng dan sudah hampir kandas di
tengah laut bermuatan penumpang.
Atau seorang pendaki yang berada dalam kesulitan di
tebing yang sangat berbahaya dari pegunungan.
Atau korban yang terkurung dalam reruntuhan gempa.
Tetapi ketika hidup seseorang ada dalam keadaan yang
tenang, manusia berlomba untuk menyelamatkan satu
sama lain.
Namun kebenaran yang tidak seorangpun dari kita
ingin untuk memikirkannya-meskipun demikian
adalah bahwa hidup akhir dari tiap-tiap kita berada
dalam bahaya.
Bukan hanya berbahaya.
Masing-masing kita telah dijatuhi hukuman mati.
(Teks: Roma 6:23)
Sebab upah dosa, Alkitab berkata, ialah maut; tetapi
karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus
Yesus, Tuhan kita.
Roma 6:23.
Dosa merusak kemampuan-itulah kematian Dia
mematikan. Mengapa? Karena kita terpisah dari sumber
semua kehidupan - Allah sendiri, yang menciptakan
kita. Dan masing-masing kita telah berbuat dosa.

8

(Teks: Roma 3:23)
Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23.
9

(Teks: Roma 3:10-12)
......Tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada
seorangpun.
10

2
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Tidak ada seorangpun yang berakal budi, tidak ada
seorangpun yang mencari Allah.

11

Mereka semua tidak berguna.....Tidak ada yang berbuat
baik, seorangpun tidak. Roma 3:10-12.
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12

Orang tua pertama kita, Adam dan Hawa, dari mana
seluruh umat manusia berasal, memilih memutuskan
hubungan dari Allah dengan tidak menuruti Dia dan
mengikuti jalannya sendiri.
13

(Teks: Roma 5:12)
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam
dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut,
14

demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua
orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Roma
5:12
15

Akibat dosa adalah kematian. Persentase kematian dari
dosa adalah 100 persen. Adam harus mati oleh karena
dosanya. Begitu juga semua keturunannya - termasuk
masing-masing kita.
16

17

Jadi kita semua berada di dalam lubang yang dalam.
Terperangkap dan tidak berdaya.
Ditakdirkan untuk mati kecuali seseorang melepaskan
kita. Kabar buruk adalah kita ditakdirkan mati kecuali
seseorang menyelamatkan kita. Kabar baiknya adalah
bahwa Seseorang bersedia!

3
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(Teks: Efesus 2:8,9)
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,
18

19

itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang
memegahkan diri. Efesus 2:8, 9.
Ya kita semua telah berdoa.
Tidak perlu diragukan lagi!
Kita berdosa dengan segala keserakahan, perkataan,
ataupun pikiran.
Bayangkan waktu yang tak terhitung setiap hari di
mana kita berbuat dosa!
Dan persoalan kita bukan hanya dosa yang telah kita
perbuat-itu adalah fakta bahwa kita telah berdosa!

20

21

22

Seseorang dengan penyakit yang fatal yang tidak
pernah mengenal masalahnya atau mencari pertolongan
medis akan mati.
Dan itu adalah upah dosa yang gagal mengenal kondisi
rohani mereka dan mencari pertolongan.
(Teks: Yesaya 59:2)
Tetapi yang merupakan pemisah [segala kejahatan]
Yesaya 59:2.
Allah adalah sumber semua kehidupan. dan ketika
Adam berdosa, dia sudah mati.
Kita semua dibawah hukuman mati. Tetapi Allah
pengasih tidak beritahukan kita akibat dosa tanpa
memberikan kita harapan untuk diselamatkan!
Inilah kabar baik!
(Teks: Roma 6:23)
Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah
hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Roma 6:23.

23

4
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24

Kebanyakan orang percaya bahwa manusia menerima
keampunan dan hidup kekal dengan melakukan
banyak perbuatan yang baik.
Orang duduk di atas tempat yang berpaku, meyakini
bahwa dengan menyiksa tubuh mereka maka mereka
dapat memperoleh anugerah Allah.
Sebagian orang memukuli dan melukai tubuh mereka
dengan cambuk dan rantai, yang lain menembus tubuh
mereka dengan mata kail yang tajam, dan

26

sebagian berjalan dengan kaki telanjang pada bara yang
panas mencari anugerah-Nya dengan tindakan
menyiksa tubuh.
27

Sebagian lain percaya mereka mendapatkan
penghargaan untuk hidup masa datang dengan
membangun tempat kebaktian atau memberi makan
orang suci,
28

dan untuk sebagian lain, tidak ada kesukaan yang lebih
besar atau cara lebih baik mendapatkan rahmat Allah
daripada mengunjungi Mekah tempat yang suci atau
mati dalam mempertahankan Islam.
29

30

Banyak orang Kristen tanpa sengaja melakukan hal
yang sama. Mereka menghadiri gereja, memberikan
persembahan, dan mengikuti Hukum Emas Alkitab,
mereka pikir bisa mendapat rahmat Allah dan berhak
untuk dapat hidup kekal.
Tapi mungkinkah itu?

5
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(Video: 3 dtk) Keselamatan adalah karunia.
Kita tidak layak menerimanya.
Ataupun kita tidak bisa mendapatkannya melalui
pekerjaan-pekerjaan kita yang baik, dan kita tidak bisa
membelinya dengan harga yang mahal sekalipun.
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Dapatkah manusia, melalui beberapa tindak kekerasan
dengan menghukum tubuh, penderitaan mental atau
perbuatan baik, menyogok Allah untuk mengaruniakan
dia keampunan dan hidup kekal?
31

Adakah kita mendapatkan keselamatan atau
memenangkannya seperti mendapatkan piala atau
medali emas dalam pertandingan olahraga?
32

(Teks: Efesus 2:8, 9)
Alkitab mengatakan, Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah,
33

itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang
memegahkan diri.
Efesus 2:8, 9.
34

35

Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri
dengan hasil usaha kita-Kita harus bergantung pada
kasih karunia Allah dan kasih-Nya dan rahmat, di mana
Ia memberikan dengan cuma-cuma.
Jika kita bisa mendapatkan keselamatan, itu bukanlah
karunia.
Sekiranya majikan Anda menyerahkan sebuah amplop
dan berkata dia punya pemberian untuk Anda.

36

Jika engkau dapatkan cek gaji Anda untuk dua minggu,
apakah itu merupakan pemberian?
TIDAK JIKA ANDA SUDAH MENDAPATKANNYA!
37

6
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Tetapi mengapa Allah yang mahabesar yang
memerintah isi dunia

38

(Teks: 1 Yohanes 4:8)
Jawabannya terdapat dalam surat pertama Yohanes:
Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:8.
40

Beberapa dari antara saudara adalah orangtua.

41

42

Dan beberapa di antara Anda mengetahui bagaimana
rasanya mempunyai bayi yang sakit dan mulai
menangis siang dan malam. Anda mencoba segala
sesuatu untuk membuatnya lebih nyaman, namun
kelihatannya tidak menolong. Anda menimangnya,
menyanyikan lagu, dan coba semua nasihat temanteman, tapi tidak ada yang berhasil. Tapi biarkanlah
saya menanyakan Anda sesuatu. Tidak perduli
bagaimana lelahnya Anda, tidak perduli bagaimana
lamanya bayi itu sakit, pernahkan Anda berpikir untuk
memberikan bayi itu pada orang atau meninggalkannya
menderita sendirian?
Tidak? Mengapa? Oleh karena Anda mengasihi bayi
yang tidak berdaya terlebih lagi oleh karena rasa sakit
dan penderitaan yang dialami bayi tersebut.
Begitulah Allah!

43
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(Video: 12 dtk) memperhatikan manusia di planet lain
di luar angkasa?
Mengapa Ia tidak tinggalkan saja manusia yang
serakah, pemberontak dan tinggalkan dia menderita
akibat dosanya?
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Anak-anak-Nya di Planet Bumi menjadi sakit oleh
penyakit dosa,

44

dan rasa sakit dan penderitaan yang diderita membuat
Allah lebih mengasihi mereka.

45

Tidak pernah Allah berpikir untuk pergi meninggalkan
kita!
Tidak pernah Dia berpikir meninggalkan kita untuk
mati dan menderita akibat-akibat pemberontakan kita.
46

47

(Teks: 2 Petrus 3:9)
Alkitab katakan, 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.
Bagaimanapun baik atau buruknya kamu, Tuhan tetap
mengasihi kamu dan ingin kamu selamat.

48

Bagaimanapun kita semua telah berdosa. Kita semua
telah melawan Tuhan dan juga hukum-hukum-Nya.

49

Pemerintahan di dunia ini tidak akan dapat bertahan
lama dan juga tidak akan memberikan keampunan bagi
pelanggaran hukum.
50

8
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51

Para pelanggar dijatuhi hukuman.
Namun
melanggar hukum Tuhan merupakan hal yang lebih
serius, oleh karena dosa telah memisahkan kita dari
Allah - Satu-satunya yang dapat menolong dan
menyelamatkan kita!
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Walaupun Tuhan Allah memiliki kasih yang kekal, Dia
juga adalah Allah yang adil. Ia menggambarkan diriNya di atas gunung Sinai.
52

(Teks: Keluaran 34:6, 7)
......TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih,
panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya,
53

54

yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu
orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan
dosa; tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang
yang bersalah dari hukuman.
Keluaran 34:6,7
Tidak adakah pemecahan? Tidak adakah jalan keluar?
Ya, tentu saja ada jalan keluarnya! Allah Yang Maha
Kasih menemukan cara untuk menyelamatkan kita .

55

Dia menemukan Pengganti yang tepat untuk mati
menggantikan kita, membayar dosa-dosa kita sehingga
kita dapat hidup. Yohanes, murid yang kekasih,
menjelaskannya begini
56

(Teks: Yohanes 3:16)
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal,
57
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supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3:16
58

59

Yesus datang ke dunia hidup sebagai manusia,
menghadapi persoalan dan pencobaan yang sama yang
dihadapi setiap manusia.
Dia hidup dalam suatu penurutan yang sempurna. Dan
sebagai wakil umat manusia yang tidak berdosa.
Kristus, dengan sukarela menanggung dosa &
kesalahan dan mati demi umat manusia.
(Teks: Roma 5:19)
Paulus menulis, Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan
satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa,

60

demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang
menjadi orang benar.
Roma 5:19
61

62

63

10

Kematian Yesus bukanlah untuk memuaskan
kemarahan Allah. Yesus mati untuk menyelamatkan
kita dari dosa-dosa kita dan Allah begitu mengasihi kita
sehingga Ia mengorbankan Anak-Nya yang tunggal
bagi kita. Yesus adalah Domba Allah. Domba
Pengorbanan!
(Video: 25 dtk) Sebagaimana bangsa Israel, merupakan
bangsa pilihan Allah, yang telah mengembara dekat
gunung Sinai, telah keluar dari tanah Mesir yang
dipimpin oleh Musa, setiap harinya mereka
menyaksikan suatu gambaran rencana Allah untuk
menyelamatkan manusia berdosa, baik dalam simbolsimbol dan upacara-upacara. Meja pedupaan, didirikan
sesuai dengan instruksi yang diberikan Allah dengan
segala pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Allah.
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menyedihkan, memang. Namun salib di Kalvari itu
yang membawa janji-janji akan hidup kekal bagi umat
manusia, jauh lebih menyedihkan. Bagaimanapun,
Allah menunjukkan bahwa dosa menyebabkan
kematian, begitu juga bagi orang berdosa atau korban
yang tidak berdosa.
Umat-umat Allah pada zaman kitab suci mengadakan
pengorbanan untuk menunjukkan iman mereka pada
kematian Anak Allah yang akan datang, satu-satu-Nya
yang mati untuk menggantikan manusia.

66

67

(Teks: Yohanes 1:29)
Yesus adalah korban sejati. Sebagaimana Yesus datang
untuk dibaptiskan, Yohanes mengatakan, Lihatlah Anak
Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Yohanes
1:29. Betapa ironisnya di mana Ia datang untuk
menyelamatkan manusia, namun dengan dam-diam
berencana mati! Yesus dipukuli, dihina dan dinyatakan
sebagai seorang yang harus disalibkan.
(Teks: 1 Petrus 2:22) ....Alkitab katakan, Ia tidak berbuat
dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut-Nya mati di kayu
salib.
1 Petrus 2:22

68

69

Yesus Kristus disalib pada saat Paskah orang Yahudi.
Adalah menjadi suatu kebiasaan para penguasa Roma
selama Paskah untuk menurunkan seorang penjahat
dari kayu salib untuk menunjukkan iman baik mereka.
Orang banyak memilih Barabas, dan gantinya Yesus di
kayu salib.
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65

orang berdosa datang dengan membawa hewan korban.
Ia menempatkan tangannya di atas kepala hewan itu
dan mengakui segala dosa-dosanya. Lalu mengambil
pisau dan memotongnya, yang melambangkan bahwa
dosa-dosanya menyebabkan kematian Domba korban
itu, yang melambangkan Yesus.
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Dalam kematian-Nya, Yesus dikenal sebagai orang
berdosa. Dia disalibkan di antara dua orang pencuri!/
penjahat! Dan Allah menempatkan-Nya atas dosadosa isi dunia ini.
70

71

72

73

74
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(Teks: Matius 27:46)
Yesus berseru dengan suara nyaring, .....Allah-Ku, AllahKu, mengapa Engkau meninggalkan Aku?
Matius 27:46
Ia merasakan perpisahan yang sangat menyedihkan
yang diakibatkan oleh dosa. Yesus tidak dapat
menanggung penderitaan akan perpisahan-Nya dengan
Bapa. Hal tersebut menyedihkan hati-Nya
(Teks: Markus 15:31)
Orang banyak itu berteriak, ..... Orang lain Ia
selamatkan, tetapi diri-Nya sendiri tidak dapat Ia
selamatkan.
Markus 15:31
Dan memang benar! Ia tidak dapat menyelamatkan
Diri-Nya namun dapat menyelamatkan orang lain. Ia
adalah Allah yang telah membayar harga mahal untuk
orang yang hilang, melanggar hukum, berdosa.
Demikianlah Allah, dengan kasih yang tidak pernah
padam hingga umat manusia dikembalikan dalam
keluarga-Nya, yang memberikan Anak-Nya untuk mati
menggantikan kita
Yesus diperlakukan sebagaimana kita patut
diperlakukan yang mana kita diperlakukan
sebagaimana Yesus patut diperlakukan. Ia dihukum
oleh karena dosa-dosa kita dan menderita karena
kematian kita di mana kita beroleh hidup kekal.
Dengan cara ini Allah memberikan kepada kita hidup
kekal dan Allah tetaplah Allah yang adil. Bukan karena
hal baik yang kita lakukan, namun oleh kaena Allah
memberikan kepada kita pinjaman (kredit) atas apa
yang telah Kristus lakukan - demi kehidupan yang
sempurna yang Ia jalani.
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(Teks: Efesus 2:8)
Rasul Paulus mengatakan kepada bangsa katir..., Sebab
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
Efesus 2:8
Iman adalah jantung keselamatan.

76

(Teks: Kisah 16:31)
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau
akan selamat.
Kisah 16:31
77

Bagaimanapun, hanya mengakui bahwa Yesus hidup di
atas dunia ini tidaklah cukup. Itu bukanlah iman. Ada
yang lebih berarti dari pada itu.
78

(Teks: Yakobus 2:19)
Alkitab mengatakan bahwa, setan-setanpun juga
percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Yakobus 2:19
79

Mempercayai Yesus berarti lebih daripada mengetahui
bahwa Ia mati lebih dari 1900 tahun yang lalu, Alkitab
mengatakan,
80

(Teks: Amsal 3:5, 6)
Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri;
81
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Pada waktu orang Filipi yang dipenjara bertanya
kepada Paulus apa yang harus ia lakukan agar
diselamatkan, Paulus menjawab,
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82

83

84

85

Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu. Amsal 3:5, 6
Apakah kamu mempercayai-Nya? Apakah kamu
sungguh-sungguh percaya pada-Nya?
Apakah cukup untuk membiarkan-Nya mengatur
hidupmu?
Penyelamatan iman adalah mempercayai pengorbanan
Kristus sebagai pembayaran yang penuh dan lengkap
untuk setiap dosa yang telah kita lakukan. Itu berarti
mempercayai/menyakini bahwa bukanlah apa yang
dapat kita lakukan yang dapat menyelamatkan kita,
namun apa yang Kristus lakukan bagi kita di Kalvari.
Tidak ada seorangpun yang dapat mengatakan bahwa ia
dapat menyelamatkan dirinya sendiri.
Kemuliaan adalah milik Allah! Adalah kasih karunia
Allah dan iman kita, percaya pada Allah sepenuhnya membiarkan Ia mengatur hidup kita.
Memperoleh keselamatan adalah mudah, namun
banyak yang membuatnya nampak begitu sulit dan
kompleks. Pertanyaan yang harus kita jawab adalah
pertanyaan yang sama yang ditujukan oleh seorang
Philipi yang dipenjara kepada rasul Paulus dan Silas
pada saat malam yang mengerikan di mana terjadi
gempa bumi yang menyebabkan pintu-pintu penjara
terbuka:
(Teks: Kisah 16:30)
Apakah yang dapat saya lakukan untuk selamat?

86

Hanya ada 4 fakta mengenai keselamatan yang harus
kamu ketahui agar dapat diselamatkan. Hanya 4

87
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90

91

(Teks: Roma 2:23)
FAKTA #2: Kita semua berdosa.
Roma 3:23 mengatakan,
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah,
Itu berarti bahwa saya tidak layak memperoleh
pemberian itu. Saya tidak layak menerima keselamatan.
Anda tahu, saya telah berdosa. Jika keselamatan
bergantung pada kebaikan, dengan demikian saya tidak
akan pernah mendapatkannya, karena saya telah
berdosa - saya tidak akan pernah menjadi baik.
Itulah sebabnya mengapa keselamatan menjadi suatu
pemberian yang cuma-cuma, diberikan kepada saya
dengan cuma-cuma karena saya tidak mendapatkannya
dan tidak layak untuk itu Kita semua telah berdosa dan
tidak memiliki kemuliaan Allah.
(Teks: Roma 6:23)
Fakta #3: Masalahnya: Dosa berarti kematian. Roma
6:23.
Upah dosa ialah maut.
Itulah masalah besar yang kita hadapi. Saya seorang
berdosa; oleh karenanya saya patut mati. Saya tidak
layak memperoleh keselamatan. Saya tidak layak
memperoleh pemberian cuma-cuma itu. Itulah
sebabnya mengapa itu menjadi pemberian yang cumacuma, Anda tahu, karena kita semua telah berdosa dan
............ Masalahnya adalah bahwa seorang yang
berdosa layak untuk mati. Namun Tuhan mempunyai
pemecahan akan permasalahan tersebut.
15
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(Teks: Efesus 2:8, 9)
FAKTA #1: Keselamatan adalah pemberian cuma-cuma.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,
itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
memegahkan diri.
Efesus 2:8, 9
Sekarang, pertanyaannya adalah, Mengapa keselamatan
itu adalah pemberian cuma-cuma?
Alasan mengapa pemberian cuma-cuma itu diberikan
kepada kita, kita lihat pada fakta #2
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(Teks: Roma 5:8)
FAKTA #4: Solusi: Yesus mati untuk kita. Roma 5:8
mengatakan, Akan tetapi Allah menunjukkan kasihNya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk
kita, ketika kita masih berdosa. Bukankah sesuatu yang
indah? Yesus mati bagi kita, orang berdosa. Teman, Ia
juga mati untuk Anda!
Empat fakta sederhana. Marilah kita melengkapinya:

93

1. Keselamatan adalah suatu pemberian cuma-cuma.

94

2. Kita semua telah berdosa.

95

3. Persoalannya adalah: dosa berarti kematian bagi kita.

96

4. Pemecahannya adalah: Yesus mati bagi kita, yang
berarti kehidupan bagi kita apabila kia menerima-Nya
sebagai Juruselamat kita.
97

98
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Sementara kita masih berdosa, Yesus mati bagi kita.
Tidakkah kamu mengasihi-Nya, teman-teman?
Tidakkah kamu mengasihi-Nya oleh karena mati bagi
dosa-dosamu dan saya? Tidakkah kamu mengasihi-Nya
oleh karena pemberian keselamatan yang cuma-cuma
kepada kita?
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Sekarang mungkin kamu bertanya, Bagaimana saya
dapat menerima pemberian cuma-cuma itu?

99

101

102

Tentu saja kamu akan membuka, dan mengundangnya
masuk!
Kamu tahu, dengan menerima Yesus, kita menerima
pemberian hidup kekal yang Ia bawa.
Tidakkah itu indah?
Yesus mau datang ke dalam kehidupan kita.
Kita harus mengundang-Nya masuk
Begitulah cara kita menerima pemberian cuma-cuma itu.
Kita hanya dapat berkata, Terima kasih Yesus!
Datanglah dalam kehidupanku.
Datanglah dalam hatiku Kendalikanlah hidupku juga hatiku
Dan pada saat Yesus masuk dalam
kehidupan kita, kita menerima-Nya sebagai Teman,
Juruselamat dan juga Tuhan kita.
Pada saat kita meminta Yesus masuk ke dalam hati kita,
2 hal penting akan terjadi - pada saat kita menerimaNya ke dalam hidup kita.

103

104

(Teks: 1 Yohanes 1:9)
Pertama, kita mengaku dosa-dosa kita dan menerima
pengampunan-Nya. Jika kita mengaku dosa kita, maka
Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni
segala dosa kita

17
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(Teks: Wahyu 3:20)
Alkitab memberikan jawaban kepada kita dalam
Wahyu 3:20
......Lihatlah, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok
Jika seorang yang memiliki hidup kekal mengetuk
pintu rumahmu, apakah kamu akan membiarkannya
saja diluar - ataukah kamu mau mengundang-Nya
masuk ke dalam?
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dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes
1:9
Teman, itu adalah suatu janji yang indah.
105

106

Tidak perduli di mana kita berada dan apa yang telah
kita lakukan, tidak perduli kehidupan apapun yang
telah kita lalui, bahkan yang paling mengerikan
sekalipun kita dapat datang kepada Yesus dan
menerima pemberian keselamatan yang cuma-cuma itu.
Kita dapat mengakui dosa-dosa kita dan menerima
kemampuan yang sempurna.
Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Yesus akan
membuang dosa-dosa kita ke dalam laut yang sangat
dalam, dan tidak akan pernah mengingatnya lagi.

107

108

Teman, pada saat Yesus mengampuni, Ia melupakannya.
Apakah ada dosa-dosa yang perlu Anda akui pada
Tuhan, tetap saja Anda masih diliputi rasa bersalah.
Mungkin Anda merasa masih ada dosa yang begitu
besar bagi Tuhan untuk bisa dimaafkan. Kita harus
percaya apa yang Tuhan katakan. Dalam 1 Yohanes 5:10
mengatakan dengan jelas bahwa apabila kita tidak
mempercayai Tuhan, maka kita membuat-Nya menjadi
seorang pendusta.
(Teks: 1 Yohanes 5:10)
Barangsiapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai
kesaksian itu di dalam dirinya;

109

barangsiapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat
Dia menjadi pendusta,

110
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karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan
Allah tentang Anak-Nya. 1 Yohanes 5:10
Pada saat Yesus berjanji bahwa Ia akan mengampuni
dosa-dosa kita dan menghapus kesalahan kita, Ia akan
melakukannya seperti yang dikatakan-Nya.
Pada saat Yesus mengampuni, Ia melupakannya, dan
kita seharusnya melupakannya juga.

(Teks: Kisah 3:19) Dalam kata-katanya Petrus
mengatakan dalam Kisah 3:19 Karena itu sadarlah dan
bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan,
113

114

115

Anda tahu, kita datang kepada Yesus, kita menerima
keselamatan cuma-cuma kita mengundang-Nya dalam
kehidupan kita dan hal pertama yang terjadi adalah Ia
mengampuni dan menyucikan kita, Ia membuang dosadosa kita ke dalam laut yang dalam. Tidakkah itu
indah, teman? Tidakkah kamu mengasihi JuruselamatMu? Namun ada hal lain yang terjadi pada saat kita
mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita.
Ia memberikan kepada kita kekuatan untuk mengatasi
dosa-dosa kita dan membuatnya menjadi serupa dengan
Dia - berjalan dalam jejak langkah-Nya.
Seorang pencuri tidak lagi mencuri. Seorang pendusta
tidak lagi berdusta. Seorang pemabuk tidak lagi
mabuk.
(Teks: Yohanes 1:12)
Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya
kuasa supaya menjadi anak-anak Allah,

116
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yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;
Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk
menjadi anak-anak-Nya, baik laki-laki dan perempuan.
Kita tidak lagi dikuasai oleh setan. Kita bukan lagi
anak-anak kegelapan.

118

Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk
berjalan dalam langkah-Nya. Sebagaimana kita percaya
kepada-Nya, kita menerima keselamatan cuma-cuma
itu, Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk
menjadi seorang yang dapat mengatasi dosa-dosa kita.

119

Apabila kita tersandung dan jatuh setelah kita
menerima pemberian itu, Ia akan mengampuni kia
berulang-ulang. Kemudian Ia akan memberikan
kekuatan kepada kita untuk menjadi seorang yang
bertumbuh menjadi serupa seperti Yesus. Adalah
proses yang berlanjut untuk belajar memiliki iman,
keyakinan dan percaya pada Yesus, Juruselamat kita.
Kita tidak akan menjadi sempurna, tetapi kita akan
diampuni. Setan tidak lagi menjadi tuan. Yesuslah
Tuhan kita.
Anda tahu, percaya berarti memiliki iman dan
kepercayaan, dan menerima keselamatan itu. Ia
mengampuni dosa-dosa kita dan Ia juga memberikan
kekuatan kepada kita berjalan dalam langkah-Nya.

120

121

122
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Pada saat kita menjawab ketukan di pintu hati kita dan
mengundang Yesus masuk ke dalamnya, Ia menyucikan
hati kita yang berdosa dan mengampuni kita. Ia juga
memberikan kekuatan kepada kita untuk merubah dan
menang terhadap dosa-dosa kita dan menjadi lebih
serupa seperti-Nya.
Dan pada saat Yesus tinggal di dalam kita, kita dapat
mengetahui dengan pasti bahwa kita memiliki hidup
kekal. Tahukah Anda akan hal itu? Kita tidak perlu
khawatir tentang apakah kita akan diselamatkan dan
hidup selamanya bersama Yesus.
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(Teks: 1 Yohanes 5:12, 13)
Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup;
barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki
hidup.
123

Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu
yang percaya kepada nama Anak Allah,

tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1
Yohanes 5:12, 13

125

126

127

Yesus ingin supaya kita mengetahui - sekarang dan di
sini - bahwa kita memiliki hidup kekal. Kita dapat
mengetahui sekarang dan di sini bahwa sebagaimana
kita mengundang Yesus dalam hati kita, kita menerima
kepastian akan keselamatan kita. Yesus memberikan
undangan kepada setiap orang di manapun berada
sehingga,
(Teks: Yohanes 3:16)
setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16
Mungkin Anda merasa bahwa Anda adalah seorang
berdosa yang tanpa harapan, namun tidaklah benar!
Tuhan dapat mengubah keadaan yang tidak mungkin
sekalipun ke dalam kemenangan. Tidak ada kehidupan
yang terlalu buruk, dosa yang terlalu besar, bagi Kristus
untuk diampuni!

21
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Pada tanggal 31 Desember 1995, John Clancy, seorang
veteran pemadam kebakaran di kota New York,
memimpin timnya dalam suatu gedung yang terbakar di
daerah Manhattan. Sebagaimana api mengamuk di luar
kendali, para anggota pemadam kebakaran merasa
prihatin bahwa masih ada seseorang di dalam gedung,
walaupun seseorang itu adalah seorang pecandu obat,
alkohol dan juga pelacur. Namun demikian, Clancy dan
rekan-rekannya memutuskan untuk memasuki kobaran
api untuk memimpin pencarian dan melakukan operasi
penyelamatan. Gedung dipenuhi dengan asap, yang
membuat penglihatan tampak nihil. para anggota
pemadam kebakaran mengambil risiko dalam
menemukan tunawima tersebut yang mungkin saja
menggunakan gedung itu sebagai tempat tinggal
mereka untuk sementara. Tiba-tiba saja atap lantai dua
rubuh, menimpa John Clancy. Rekan-rekannya
berusaha dengan cepat mengeluarkannya dari
reruntuhan, namun setelah mereka berhasl
mengeluarkannya, sudah terlambat. Tubuhnya terbakar
hingga tak dapat dikenali lagi. Hari terakhir di tahun
1995 merupakan hari terakhir bagi kehidupan seorang
anggota pemadam kebakaran yang berani ini. Ia
meninggalkan seorang istri yang sedang mengandung 6
bulan dan juga masa depan yang telah mereka
rencanakan. John Clancy percaya bahwa semua
kehidupan adalah berharga! Oleh karena itu, ia ingin
mengambil risiko untuk menyelamatkan siapapun yang
berada di dalam gedung itu. Ia tinggalkan
keselamatannya sendiri untuk sebuah api yang
berbahaya. Ia masuk ke dalam kobaran api untuk
menyelamatkan nyawa seseorang dan kehilangan
nyawanya. Ketaatannya pada tugasnya dibayar dengan
nyawanya. Ia tidak dapat berpangku tangan begitu saja
ketika ia tahu bahwa orang lain sedang sekarat. Secara
lengkap kisah tersebut terbongkar, para penyelidik
menemukan bahwa kebakaran tersebut dilakukan
dengan sengaja. Seorang yang benama Edwin Smith,
salah seorang melarat yang dilaporkan sebagai seorang
yang menyulut api di dalam gedung itu. Kenyataan
yang sangat berat adalah, John Clancy tergoda untuk
menyelamatkan seorang yang membakar gedung. Ia
memberikan hidupnya bagi seorang yang dengan
sengaja membakar gedung. Suatu contoh yang
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dilakukan oleh Yesus Kristus.

129

Ia mendengar dan menunggu. Mengapa tidak
membuka pintu hati Anda saat ini dan mengundangNya untuk masuk dan menjadi Tuhan dan Juruselamat
hidup Anda? Ia sedang menunggu! Ia juga
mendengarkan! Ada satu hal yang tidak dilakukan oleh
Yesus, yaitu memaksa Anda untuk membuka hati Anda
pada-Nya. Ia telah memberi kekuatan kepada masingmasing kita untuk memilih. Kita haruslah menjadi
mereka yang membuka pintu!
Teman, maukah Anda melakukannya sekarang?
Maukah Anda mengundang Yesus untuk datang/masuk
ke dalam hati Anda tanpa menunggu waktu lebih lama
lagi?
Jika demikian, berdoalah bersama saya.

131

Bapa pengasih, saya tahu bahwa saya adalah orang
berdosa dan memerlukan pertolongan.

132

Saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamat saya.

133
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Yesus meninggalkan rumahnya di surga dan turun ke
dalam dunia ini. Juruselamat kita tergantung di kayu
salib, dan api dosa mengambilnya. Dengan pilihan kita
sendiri, kita telah berdosa. Kita membentuk dunia ini
dengan kemarahan kita, ketidakjujuran, kerakusan, dan
nafsu kita. Kristus mati sehingga kita dapat hidup. Ia
mengalami api dosa itu di atas kayu salib sehingga kita
tidak perlu mengalami api neraka pada saat Yesus
datang untuk membakar dosa selama-lamanya. Saat ini
Yesus ingin memberi Anda kepastian/jaminan bahwa
Anda dapat hidup selama-lamanya.
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Saya mau menjawab ketukan-Nya dan mengundangNya untuk masuk kedalam hati saya sekarang.

134

Ampuni segala dosa yang telah saya lakukan.
Berkuasalah dalam hidup saya.

135

136
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Saya mau Yesus masuk ke dalam hati saya dan
menyucikannya dan menolong saya untuk hidup bagiNya.
Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab
doa saya, dalam nama Yesus, Amin.
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Hakimnya ada dipihakmu

1

(Video: 4 dtk) Alkitab mengajarkan bahwa kita
mempunyai kasus yang tertunda di hadapan Allah.

3

4

(Video: 12 dtk) Bahkan sekarang, kita diberikan surat
panggilan untuk hadir pada pengadilan tersebut untuk
memberikan pertanggungjawaban cara hidup kita dan
apa yang telah kita lakukan.
Setiap pria dan wanita yang pernah hidup mempunyai
kasus yang tertunda dihadapan peradilan keputusan
pengadilan Allah - Pengadilan tertinggi di seluruh
semesta.
Rasul Paulus mengatakan mengenai perjanjian yang
seluruh dunia harus pegang:

1
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2

James yang Pertama, salah satu raja Inggris, telah
mencoba sebagai hakim. Dia dengan hati-hati
mendengarkan salah satu sisi kasus tersebut. Dia baru
saja siap membuat keputusan ketika ia mendengarkan
sisi lain dari kasus tersebut. Kemudian dengan
kebingungan, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan.
Orang yang ia kira tidak bersalah, sekarang terlihat
bersalah. Orang yang terlihat bersalah sekarang terlihat
tidak bersalah. Dia akhirnya mengabaikan posisinya
sebagai hakim dalam keputusasaan. Raja James yang
pertama mengatakan, Saya dapat mendengarkan dengan
baik pada satu sisi saja, tetapi apabila ke dua sisi telah
didengar oleh jiwaku, saya tidak tahu yang mana yang
benar. Hakim yang kebingungan akan sulit membuat
keputusan yang akurat. Allah tidak memihak, Dia sama
sekali tidak bingung ketika Ia mengadili kita.
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5

(Teks: Kisah 17:31)
... Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu
mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia. Kisah
17:31.
Tidak ada seorangpun yang terkecuali. Tidak
seorangpun luput dari surat panggilan pengadilan.
Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang
harus dihadapkan:
(Teks: 2 Korintus 5:10)
Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan
Kristus... 2 Korintus 5:10

6

7

Apakah kita mempercayainya atau tidak. Apakah kita
menyukainya atau tidak. Apakah kita menganut agama
Kristen atau tidak.
Siapapun kita, kita harus dihadapkan. Allah tidak
mempunyai faforit.
Ketika kita dipanggil oleh pengadilan surga, kita harus
muncul. Kenapa?
Paulus memberikan jawabannya:
(Teks: Roma 14:12)
Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi
pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada
Allah. Roma 14:12

8

9

10

2

Keputusan dari pengadilan surga akan selamanya
memeteraikan nasib dari setiap orang.
Dan keputusan tersebut tidak akan dapat diubah, karna
tidak ada pengadilan yang lebih tinggi yang akan
tampil!
(Video: 15 dtk) Tetapi sebelum keputusan hakim dapat
diberikan, atau sebuah kalimat dinyatakan, harus ada
persidangan atau penyelidikan.
Marilah beralih kepada Alkitab dan perhatikan
gambaran dari pengadilan ini, atau bagian pengadilan
ini, di surga. Nabi Daniel menuliskan:
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(Teks: Daniel 7:7,10)
Sementara aku terus melihat, takhta-takhta diletakkan,
lalu duduklah Yang Lanjut Usianya;
11

12

Kursi-Nya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api
yang berkobar-kobar.

13

Suatu sungai api timbul dan mengalir dihadapan-Nya.

14

seribu kali beribu-ribu melayani Dia;

15

dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya.
Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah
Kitab-kitab. Daniel 7:9,10.
16

17

Disini Daniel menggambarkan Allah, sang Bapa, atau
Yang Sudah Lanjut Umur-Nya, duduk pada takhta-Nya
yang abadi, dan dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang
tak terhitung.
Sekarang perhatikan apa yang dilihat Daniel berikutnya
di dalam penglihatannya:

3
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pakaian-Nya putih seperti salju dan rambut-Nya bersih
seperti bulu domba.

9 – Menghadapi Pengadilan dengan Keyakinan
(Teks: Daniel 7:13)
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu,

18

tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang
seperti anak manusia!

19

datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia
dibawa kehadapan-Nya. Daniel 7:13.

20

21

Di sini Anak Manusia digambarkan berdiri di hadapan
Yang Lanjut Usia.
Sebagaimana seperti layaknya sebuah ruangan
persidangan di Bumi! Ada Hakim yang mengetuai;
Yang Lanjut Usia. Ada saksi-saksi: malaikat-malaikat
suci yang telah melihat dan merekam semuanya. Dan
berdiri di hadapan tahkta adalah Yesus-pembela
manusia, sebagaimana yang ditulis Yohanes:
(Teks: 1 Yohanes 2:1)
... Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu
Yesus Kristus, yang adil. 1 Yoh. 2:1

22

23

4

(Video: 5 dtk) - Baiklah, Anda mengatakan, setiap orang
sepertinya akan ada di sana tetapi mereka yang akan
disidangkan!
Pada dasarnya hal tersebut benar, tetapi marilah kita
perhatikan apa yang Alkitab katakan:

9 – Menghadapi Pengadilan dengan Keyakinan

24

(Teks: Pengkhotbah 12:14)
Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke
pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang
tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat.
Pengkhotbah 12:14.
(Teks: Maleakhi 3:16)
Maleakhi menambahkan: Beginilah berbicara satu sama
lain orang-orang yang takut akan TUHAN: dan TUHAN
memperhatikan dan mendengarnya;

26

27

28

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.
Allah memperhatikan setiap kali hati kita ditarik
kepada-Nya. Dia menandai setiap kata penghiburan
yang kita berikan kepada orang lain dan setiap
perbuatan kebaikan.
Raja Daud juga mengetahui akan catatan tersebut karna
ia berkata:
(Teks: Mazmur 56:9)
Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air
mataku Kautaruh de dalam kirbat-Mu. Bukankah
semuanya telah Kaudaftarkan? Mazmur 56:9.
Allah juga mengetahui akan penderitaan yang terdalam
dari hidupmu. Tentu, Allah mengetahui segala hal
mengenai kita, karna Daud juga menuliskan:
(Teks: Mazmur 139:1, 3, 16)
TUHAN, Engkau menyelidiki dan mengenal aku.

29

5
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(Teks: Daniel 7:10)
...Lalu duduklah Majelis Sidang, dan dibukalah Kitabkitab. Daniel 7:10.
Dengan nyata kitab-kitab ini berisi catatan-catatan dari
perbuatan mereka yang berdiri di persidangan, karna
Salomo menuliskan:
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...segala jalanku Kau maklumi.

30

...dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang
akan dibentuk, sebelum ada satupun dari padanya.
Mazmur 139:1,3,16.
31

32

Allah mengetahui semua mengenai kita, tidak perlu
bagi-Nya untuk menyimpan catatan untuk kepentinganNya.
Catatan-catatan tersebut disimpan untuk kepentingan
alam semesta, sehingga ada bukti yang nyata dari kasih
Allah dan keadilan. Pertanggungan jawab kita kepada
Allah perlu diperhatikan.
Setiap orang harus memperhitungkan pemberian yang
paling berharga-kehidupan! Salomo katakan ketika ia
menulis:

33

(Teks: Pengkhotbah 11:9)
Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah
hatimu bersuka pada masa mudamu;
34

dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan
matamu;

35

tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah
akan membawa engkau ke pengadilan. Pengkhotbah
11:9.
36

6
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(Teks: Matius 12:36,37)
Matius menuliskan: ...Setiap kata sia-sia yang
diucapkan orang harus dipertanggungjawbkannya pada
hari penghakiman.
37

38

Seseorang telah memperkirakan bahwa rata-rata orang
mengucapkan kata-kata dalam satu minggu cukup
mengisi buku 320 halaman!
Dalam 60 tahun, itu dapat lebih dari 3000 buku
39

Apakah yang dapat dikatakan oleh buku-buku
perpustakaanmu pada penghakiman? Dan lebih dari
pada itu, bahkan motif dibelakang kata-kata tersebut
dan tingkah laku akan dibuka.
40

(Teks: 1Korintus 4:5)
... Ia akan menerangi, juga apa yang tersembunyi dalam
kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang
direncanakan di dalam hati... 1 Korintus 4:5.
41

42

43

Tidak akan ada penghapusan, ataupun penutupan pada
hari itu! Manusia mungkin dapat membodohi temanteman mereka dan bahkan keluarga mereka, tetapi tidak
seorangpun dapat membodohi Allah.
Dia membaca rahasia hati!
Anda melihat, apabila hari penghakiman kita tiba, kita
akan menemukan diri kita pada satu dari dua posisi:
Apakah keseluruhan catatan kesalahan-kesalahan masa
lalu kita akan ditutupi oleh darah Yesus, atau catatan
kita akan menghukum kita. Dan sudah tentu, adalah
bukan apa yang kita akui, tetapi siapa kita dan apa yang
kita lakukan yang membuat perubahan!

7
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Karna menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan
menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius
12:36,37.
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44

45

(Teks: Matius 16:27)
Kita dikatakan bahwa ketika Yesus datang, ...Ia akan
membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius
16:27.
Pekerjaan baik kita adalah bukan dasar keselamatan
kita, tetapi oleh karunia Allah. Tetapi perbuatan baik
kita menunjukkan bahwa hati kita terikat pada Allah.
Sekarang, mungkin Anda berkata, Apabila kita
diselamatkan oleh kasih karunia, mengapa kita
dihakimi oleh perbuatan kita?
Itu adalah pertanyaan yang bagus!
Dr. Sakae Kubo baru-baru ini menulis:
Marilah kita merenungkan apakah artinya apabila
penghakiman tidak berdasarkan perbuatan.

46

Dengan apakah Allah akan menghakimi kita, kulit kita,
keturunan kita, kelas sosial kita, pendidikan kita,
penampilan kita, talenta kita, kekuatan kita,
47

48

Keanggotaan gereja, atau pengakuan terhadap Yesus?
Tuhan menghakimi kita oleh perbuatan, baik atau
Jahat.
Perbuatan baik sudah jelas tidak dilakukan oleh
kebenaran

49

(Video: 8 dtk) Hasil yang spontan dari hati yang penuh
kasih kepada Allah dan manusia.
Adalah hubungan kasih dengan Yesus yang memotivasi
pengikut-Nya untuk melakukan pekerjaan yang baik.
Salomo mengatakan:
(Teks: Pengkhotbah 12:13, 14)
Akhir kata dari segala yang didengar ialah:

50
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Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahperintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang.

51

53

Dalam prosedur juridis di dunia ini, tujuan peradilan
pengadilan biasanya adalah untuk menentukan apakah
kejahatan telah dilakukan - Apakah hukum telah
dilanggar.
Hanya apabila hukum telah dilanggar manusia dapat
didapati bersalah.
Pada pengadilan Allah ada hukum atau standar, dan
Yakobus membuatnya jelas hukum mana yang akan di
tegaskan.

54

(Teks: Yakobus 2:12)
Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang
akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang.
Yakobus 2:12
55

56

(Teks: Yakobus 2:11)
Pada ayat sebelumnya, Yakobus menyinggung dua dari
perintah, Jangan berzinah, dan Jangan membunuh. Jadi
sudah jelas, Sepuluh hukum Allah disebut Hukum
Kebebasan dimana hidup manusia akan diadili.

57

(Video: 4 dtk) Pengadilan akan dengan ringkas
menentukan di pihak mana kita berdiri dalam
pertentangan besar antara Kristus dan Setan. Apakah
kita dengan Kristus? Apakah kita telah membiarkan Dia
menghidupkan kehidupan-Nya di dalam kita?

9
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Karna Allah akan membawa setiap perbuatan ke
pengadilan. Pengkhotbah 12:13,14.
Karena hubungan manusia kepada Kristus akan diadili
oleh perilaku, maka harus ada standar yang jelas di
mana perilaku dapat diukur.
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Apakah kita memiliki kasih yang tertinggi untuk Dia
dan keinginan-Nya sebagaimana yang dinyatakan di
dalam Sepuluh Perintah? Apakah keinginan kita
mengikut kehendak-Nya dengan kekuatan-Nya?
Apakah Ia telah menuliskan hukum-Nya di dalam hati
kita?

59

Anda lihat, ketika imigran berkeinginan untuk menjadi
warga negara dari sebuah negara, mereka diminta untuk
menjanjikan kesetiaan mereka pada negara tersebut,
berjanji untuk menjadi warga negara yang setia dan
menjunjung tinggi hukum di tempat itu.

60

(Video: 10 dtk) Begitupun dengan orang Kristen.
Apabila mereka menerima Kristus dan ingin menjadi
warga kerajaan-Nya, Allah meminta kasih mereka dan
kesetiaan pada-Nya serta menurut hukum
pemerintahan-Nya.

61

62

Bagaimanapun, tidak semua imigran tetap setia pada
sumpah mereka.
Beberapa yang kelihatannya warga negara yang setia
dari tempat itu, tetapi kemudian ditemukan melakukan
subversif. Apabila hal ini terbukti, kewarganegaraan
dari orang tersebut dibatalkan dan ia di deportasi.
Seperti biasanya, tidak semua orang Kristen tetap setia
kepada janji mereka. Adalah tidak cukup dinyatakan
orang benar sekarang, kita harus tetap setia kepada-Nya
sampai Ia datang.
Adalah tidak cukup untuk mengaku bahwa kita
pengikut Kristus, kita harus membiarkan
kesempurnaan penurutan dan kesetiaan pada Yesus
dihidupkan di dalam kita.
(Teks: Matius 7:21)
Yesus berkata,Bukan setiap orang yang berseru
kepadaku,Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam kerajaan
surga,

63
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melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku
yang di sorga. Matius 7:21.
Keseluruhan pertentangan antara kebaikan dan
kejahatan, antara Kristus dan Setan, adalah mengenai
karakter kasih Allah.

65

66

Tetapi fakta yang sangat mengejutkan dan sedikit
diketahui oleh orang kristen adalah bahwa pengadilan
surga sedang berlangsung sekarang!
Pada kenyataannya, di akhir buku Alkitab, Wahyu,
menunjukkan bahwa pengadilan Allah sebenarnya
sedang berlangsung sekarang.
Itulah sebabnya, pada pasal penutupan dari buku
Wahyu, Yohanes menggariskan kata-kata peringatan
akhir dan undangan dalam kata-kata ini:

67

(Teks: 14:6,7)
Kemudian aku melihat seorang malaikat lain terbang di
tengah-tengah langit,
68

dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya
kepada mereka yang diam diatas bumi-

69

dan kepada semua bangsa, dan suku, dan kaum, dan
bahasa dan kaum-

70

11

9 – Menghadapi Pengadilan dengan Keyakinan

Dan hukum adalah standar yang tertulis dari karakter
tersebut. Keheranan yang kecil ditunjukkan dengan
sangat nyata pada pengadilan akhir!
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Dan ia berseru dengan suara nyaring: Takutlah akan
Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat
penghakiman-Nya;
71

dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan
bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14:6,7

72

Anda akan memperhatikan bahwa kabar ini tidak
mengatakan penghakiman akan datang, ini mengatakan
waktu penghakimannya telah datang.
73

74

Bagian ke dua dari tiga pekabaran memanggil umat
Allah keluar dari sistim agama yang salah yang akan
ada hari-hari akhir. Bagian terakhir dari pekabaran
akhir kepada dunia ini menginginkan umat Allah
waspada terhadap penyembahan kuasa binatang wahyu
13.
(Teks: Wahyu 14:9,10)
...Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya
itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada
tangannya,

75

Maka ia akan minum dari anggur murka Allah ... Wahyu
14:9,10
Sekarang, perhatikan ayat 14 dan 15, yang mengikuti
proklamasi dari pekabaran tiga malaikat:
76

(Teks: Wahyu 14:14,15)
Kemudian aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan
putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti Anak
Manusia,
77
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dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan
sebilah sabit tajam ditangan-Nya.

78

79

Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, karena sudah tiba
saatnya untuk menuai;

80

sebab tuaian di bumi sudah masak. Wahyu 14:14,15.

81

82

Apakah penuaian bumi? Ini adalah akhir dari dunia.
Penuaian disamakan dengan kedatangan Kristus ke dua
kali. Apakah yang terjadi sebelum kedatangan Yesus ke
dua kali? Pengadilan Allah. Pengadilan-Nya
menyatakan siapa yang siap pada kedatangan-Nya.
Tetapi kita harus berhenti sejenak menelusuri subyek
ini dengan jauh lebih dalam. Mungkin Anda ingin
mengetahui kapan pengadilan ini dimulai?
Kuncinya ditemukan di dalam nubuatan yang sangat
luar biasa di dalam buku Daniel!

83

84

(Teks: Daniel 18:14)
...Sampai lewat dua ribu tiga ratus petang dan pagi, lalu
tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang
wajar. Daniel 18:14. Ini adalah waktu nubuatan yang
terlama di dalam Alkitab.
13
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Maka keluarlah seorang malaikat lain dari Bait Suci;
dan ia berseru dengan suara nyaring kepada Dia yang
duduk di atas awan itu:
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(Teks: Yehezkiel 4:6)
Dalam nubuatan kita mencatat bahwa satu hari
mewakili satu tahun. ... Aku menentukan bagimu satu
hari untuk satu tahun. Yehezkiel 4:6. Jadi 2300 hari
mewakili 2300 tahun.
2300 tahun adalah bagian dari nubuatan yang
komprehensif yang ditemukan di Daniel pasal 7,8,dan 9.

86

Nubuatan ini mengarahkan dengan seksama tanggal
yang tepat untuk baptisan dan penyaliban Tuhan kita.
Itu juga menunjukkan dengan tepat kapan
penghakiman akan dimulai.
87

88

89

90

14

Nubuatan 2300 hari ini atau 2300 tahun dimulai pada
perintah Raja Artasastra untuk memulihkan kembali
Yerusalem dan membangun kembali
perekonomiannya.
Bangsa Israel telah menjadi tawanan di Babilon selama
70 tahun dan mereka merindukan untuk kembali ke
rumah dan membangun kembali kota yang mereka
cintai.
Akhirnya, pada tahun 457 S.M., raja mengeluarkan
dekrit yang sudah lama dinanti-nantikan. Dua puluh tiga ratus tahun dari tanggal tersebut berakhir pada T.M.
1844
Marilah sekarang kembali kepada ayat inti kita. Sampai
nubuatan dua ribu tiga ratus hari atau tahun literal, dan
kemudian kaabah akan disucikan. Kita telah melihat
bahwa nubuatan ini berlangsung pada tahun 1844.
Apakah penyucian kaabah?
Pada tahun 1844 Alkitab menggambarkan sebagai
waktu Penghakiman Allah dimulai. Dentangan jam
dimulai. Anda mungkin bertanya, Bagaimana
penghakiman berhubungan dengan penyucian dari
kaabah Daniel meramalkan akan terjadi pada akhir dari
2300 hari?

9 – Menghadapi Pengadilan dengan Keyakinan
Apakah penyucian kaabah? apakah hubungannya
dengan pengadilan? Alkitab menggambarkan dua
kaabah - satu di bumi dan yang lainnya di surga.
91

92

Di sana mereka mengaku segala dosa mereka dan
mengorbankan seekor domba untuk menunjukkan
iman mereka pada kematian Yesus yang akan datang,
Anak Allah.
93

Sekarang, apabila kita berdosa, kita meminta Allah
untuk mengampuni dosa-dosa kita karena Yesus telah
mati menggantikan tempat kita untuk membayar
hutang dosa.
94

95

Bagaimanapun, dihadapan kalvari, orang tidak
mempunyai korban untuk dipandang kembali,
sehingga dengan iman mereka melihat ke depan dan
bukan pada jaman ketika Domba Allah akan mati
untuk mereka.
Dengan mengorbankan hewan yang tidak berdosa,
mereka mengakui kepercayaan mereka pada Juruslamat
yang akan datang dan mati untuk memungkinkan
mereka mendapatkan pengampunan.
Kemudian dosa mereka akan dipindahkan ke kaabah
secara simbul oleh imam yang memercikkan darah dari
hewan di atas kerub mezbah dari tempat Yang Maha
Kudus di kaabah.

96

97

Kemudian satu hari dalam setiap tahun, anak-anak
israel mengadakan perbaktian yang sangat khidmad
dan suci yang dikenal sebagai Hari Pendamaian atau
penyucian kaabah. Untuk orang-orang israel, itu adalah
hari penghakiman.
15
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Pada Israel kuno, orang-orang di jaman itu membawa
korban sehari-hari mereka ke kaabah.
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98

Sepuluh hari sebelum Hari Pendamaian, terompet
ditiup, mengingatkan umat israel bahwa waktunya bagi
mereka untuk menyiapkan masa depan mereka--- untuk
bertobat dan mengaku dosa. Semua yang gagal
melakukan hal tersebut akan dimusnahkan dari
perkemahan.
Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian
bagimu untuk mentahirkan kamu,

99

kamu akan ditahirkan dari segala dosamu dihadapan
Tuhan. Imamat 16:30

100

Sekarang buku Ibrani membuatnya jelas bahwa kaabah
dunia dan perbaktiannya adalah ilustrasi dari kaabah di
surga dimana Kristus Imam Tertinggi kita mengampuni
dosa-dosa kita.
101

(Teks: Ibrani 8:1, 2)
Paul mengatakan, Kita mempunyai Imam Besar yang
demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang
Mahabesar di sorga,
102

dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di
dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan
bukan oleh manusia. Ibrani 8:1, 2
103

(Teks: Ibrani 9:11, 12, 24)
Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam Besar...

104
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...tetapi dengan membawa darah-Nya sendiri satu kali
untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus,

105

106

Karena Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus
buatan tangan manusia,

107

yang hanya merupakan gambaran saja dari yang
sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri,

108

untuk menghadap ke hadirat Allah guna kepentingan
kita... Ibrani 9:11,12,24.
Kematian Kristus di Kalvary menyediakan korban
penebusan bagi dosa-dosa kita.
109

(Teks: Ibrani 7:25)
...Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna
semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah,
110
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Dan dengan itu Ia telah mendapat kelepasan yang kekal
untuk kita...
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111

112

Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara
mereka. Ibrani 7:25.
Tempat suci atau kaabah yang sesungguhnya adalah di
sorga. Segala sesuatu yang terjadi di bumi adalah pola
dari apa yang terjadi dalam rencana penyelamatan.
Yesus adalah domba yang mati. Yesus adalah Imam
yang hidup. Yesus adalah Imam Besar kita.
Sebagaimana Imam Besar orang Israel memasuki
tempat yang maha kudus satu kali setahun, demikian
juga Yesus pada akhir jaman memasuki Tempat yang
Maha Kudus untuk melaksanakan pekerjaan
penghakiman-Nya.
(Teks: Matius 10:32,33)
Pada pengadilan, hubungan kita dan perilaku
dihadapan Kristus yang menentukan nasib akhir kita.
Kristus merindukan untuk menyelamatkan kita. Dia
melakukan semua hal yang Ia dapat lakukan untuk
menyelamatkan kita. Ia berkata,Setiap orang yang
mengakui Aku di depan manusia,
Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di
sorga.

113

Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia,
Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang
di sorga. Matius 10:32,33.
114

115
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Anda lihat, Anda tidak perlu berdiri sendiri pada
pengadilan! Apabila kita mengakui Kristus, Ia akan
mengakui kita di hadapan Bapa-Nya.
Apabila kita bersama Kristus, Dia adalah Pembela kita.
Melalui Yesus kita akan berdiri dihadapan Allah
seakan-akan kita tidak pernah berdosa.
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(Teks: 1 Yohanes 1:7)
...Darah Yesus, anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada
segala dosa. 1 Yoh 1:7.
117

(Video: 13 dtk) Kita hidup di bumi pada jam-jam
terakhir. Pengadilan Pra-Advent telah berjalan di ruang
sidang sorga sejak 1844.
118

(Video: dilanjutkan) Tidak diragukan pengadilan
dimulai dengan Habel, orang benar pertama yang mati
di Planet Bumi.
119

120

(Teks: 1 Petrus 4:17)
Paulus menuliskan: Karena sekarang telah tiba saatnya
penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri
yang harus pertama-tama dihakimi. 1 Petrus 4:17.
Dengan kata lain, pengadilan dimulai dengan orangorang yang dinyatakan umat Allah.
Kita hanya dapat menggambarkan di dalam pikiran kita
saat Habel diadili diruang sidang. Allah melihat
kehidupan Habel, dan ada catatan penerimaannya akan
kematian Domba Allah.

121
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Catatan kita akan menunjukkan hidup yang indah dari
Juruselamat kita, dan kita mendapat keuntungan dari
hidup-Nya yang sempurna.
Jadi, saudara, tidak ada hal yang perlu ditakuti akan
Hari Penghakiman karena mereka yang mencintai dan
mengikut Yesus dengan sepenuh hati dan jiwa. Karena
Yesus akan menunjukkan nilai curahan darah-Nya
sendiri untuk menutupi semua dosa yang diakui, karna
Yohanes menulis:
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122

123

Tindakan akhir Habel dicatat di dalam Alkitab adalah
korban bakaran yang dipanjatkannya, menunjukkan
imannya pada kedatangan Juruselamat. Kehidupan
Kristus di tambahkan ke dalam perhitungannnya. Dosadosanya ditutupi oleh darah Kristus.
Anda dapat diyakinkan bahwa Yesus, Pembela Habel,
mengulurkan bekas paku di tangannya ke atas dan
berkata:
Darah-Ku, Bapa telah membayar hutang Habel. Dan
dapatkah engkau langsung mendengarkan malaikatmalaikat yang tidak terhitung bergembira ketika Yesus
berkata: Simpanlah nama Habel di Buku Kehidupan!
Dan namanya masih di sana! Sebagaimana yang
dijanjikan Kristus:
(Teks: Wahyu 3:5)
Barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih;

124

Aku tidak akan menghapus namanya dari Kitab
Kehidupan;

125

melainkan Aku akan mengaku namanya di hadapan
Bapa-Ku dan dihadapan para malaikat-Nya. Wahyu 3:5

126

127
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Dan tidak diragukan, nama Yudas juga dimunculkan di
ruang sidang sorga. Yudas telah menjadi salah seorang
murid pengikut Kristus. Dia tidak semuanya jelek,
tetapi hidupnya tidak diukur dari profesinya. Dia tidak
mencintai Kristus dengan kesungguhan yang tinggi!
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128

130

Yesus mencintai Yudas. Dia bahkan membungkuk
untuk membasuh kaki Yudas yang berdebu pada malam
Perjamuan Terakhir! Yesus berharap untuk menyentuh
hati yang sombong tersebut.
Dia ingin untuknya di dalam pengadilan sebagai
pembelanya,
Tetapi Yudas berpaling.
Bagaimana menyedihkan hal tersebut bagi Yesus untuk
mengulas nama Yudas.
Kebenaran pribadi kita tidak akan berlaku di
pengadilan. Perhatikan:
(Teks: Yesaya 64:6)
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan
segala kesalehan kami seperti kain kotor;... Yesaya 64:6

131

132

133

Hanya bagi mereka yang senantiasa menjadikan Kristus
yang pertama di dalam hidup mereka dapat memakai
jubah kebenaran Kristus. Tanpa itu, tidak ada manusia
dapat dibenarkan di dalam pengadilan. Jadi nama
Yudas dihapuskan dari Buku Kehidupan.
Adalah waktu yang khidmat di mana kita hidup.
Sama seperti orang israel, kita perlu menginvestasikan
hidup kita.
Kita perlu mempertahankan komitmen kita kepada
Yesus, karena hal tersebut adalah satu-satunya
persiapan yang memungkinkan untuk panggilan ruang
sidang untuk kita.
Segera masa percobaan manusia akan ditutup dan
keputusan pengadilan akan dikeluarkan:
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129

Ada saat ia dekat pada Kristus, tetapi satu kelemahan
memimpinnya ke yang lain sampai kemudian ia benarbenar menjual Tuhannya untuk tiga puluh keping
perak! Kemudian di dalam penderitaan ia menggantung
dirinya!
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135

(Teks: Wahyu 22:11)
Barangsiapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat
jahat;...barangsiapa yang kudus biarlah ia terus
menguduskan dirinya. Wahyu 22:11
Pada waktu itu, karunia dan pengampunan Allah telah
sekian lama menawarkan pemulihan manusia.
Kata-kata yang akan paling menyedihkan di dalam
bahasa manusia adalah kata-kata mereka yang telah
melepaskan keselamatan--yang tidak menerima Kristus
sebagai sebagai Tuhan dan Pembela.
(Teks: Yeremia 8:20)
Mereka akan berkata, Sudah lewat musim menuai,
sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum
diselamatkan juga! Yeremia 8:20.
Kemudian Yesus kembali ke Bumi, sebagaimana yang
kita baca.
(Teks: Wahyu 22:12)
Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa
upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang
menurut perbuatannya. Wahyu 22:12

136

137

Sahabat, Yesus merindukan untuk menjadi pembelamu
di dalam Pengadilan!
Dia merindukan agar Anda menerima pengorbananNya di Kalvari.
Dia merindukan Anda mengakui dosa-dosamu kepadaNya sehingga ia dapat membasuhnya.
Dia merindukan namamu tertulis di Buku Kehidupan.
Yohanes menggambarkan mereka yang akan dan tidak
akan memasuki kota yang suci:
(Teks: Wahyu 21:27)
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang
najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta,

138

tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam
Kitab Kehidupan Anak Domba itu. Wahyu 21:27
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Maukah Anda membuka hatimu kepada Yesus
sekarang? Maukah Anda meminta-Nya mengambil
kehidupanmu atau apa saja yang menghalangimu untuk
berada di dalam kerajaan-Nya? Di dalam pengadilan
Allah menunjukkan semuanya mengenai kita.
Semuanya dibukakan dihadapan semesta alam. Semua
dosa-dosa kita dicatat. Maukah dosa-dosamu ditutupi
oleh darah Yesus? Maukah Yesus melangkah maju dan
berkata, Ya, laki-laki ini, wanita ini, adalah salah satu
milikku. Saya telah mengampuni dosa-dosa mereka.
Saya telah melunaskan hutang-hutang mereka. Saya
telah memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dosa
mereka ditutupi oleh darah-Ku. Hapuskan mereka
dalam catatan selama-lamanya. Yesus berdiri pada tahta
sorga. Ia berdiri di situ dalam pengadilan sebagai
Juruslamatmu. Sekarang juga! Pada saat ini juga!
Maukah Anda datang pada-Nya? Maukah Anda
memberikan-Nya seluruh hidupmu? Mengapakah Anda
tidak mengangkat tanganmu ke sorga sekarang di saat
kita berdoa dan berkata, Ya, Tuhan. Ambillah hidupku.
Saya ingin menjadi milik-Mu.
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Apakah Perbedaannya?

(Video: 6 dtk) Apakah Anda memperhatikan bahwa
kriminalitas bertumbuh di kota-kota di seluruh dunia?
Nampak tumbuh dengan sangat mencengangkan
2

3

4

Suatu hari seorang lelaki mengamuk di kantor polisi.
Seseorang telah masuk ke rumahnya dan mengambil
beberapa barang berharga. Ia berhasil melihat sekilas
pencuri tersebut dan memohon agar polisi menyelidiki
hal tersebut.
Lalu polisi yang menangani kasus tersebut
membawanya ke tumpukan buku daftar penjahat. Ia
menolong lelaki itu mencari melalui foto-foto orang
yang memiliki catatan kriminal, mencari tahu apakah ia
mengenal pencuri tersebut.
Tiba-tiba polisi itu berkata, Tunggu sebentar. Ia
menujukkan tangannya pada suatu halaman dan
melihat dengan teliti -- dari foto dalam buku dan muka
lelaki tersebut dan diulanginya. Itu kamu! polisi itu
berseru, Dan dia berkata lagi di sana ada surat perintah
khusus untuk menangkap kamu!
Yang punya rumah dengan marah keluar dan
menghentakkan kaki di pos polisi untuk menuntut
keadilan berakhir tanpa disadari dikenali dirinya
sebagai penjahat yang dicari.
Tindakan kriminal dan kekerasan ada di mana mana
bahkan di tempat yang tidak diharapkan. Ada di tempat
kerja, di pabrik, di desa, di kota kecil dan kota yang
besar.
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6

7

Di beberapa negara kerusuhan, revolusi dan
perampokan adalah biasa. Jalan-jalan menjadi tidak
aman.
Pembunuhan, penumpang gelap, teroris yang
meledakkan bom, rampok, pemerkosaan pencurian,
pejabat yang korupsi dilaporkan setiap hari di negaranegara di seluruh dunia.
Mengapa kriminal bertambah?
Apakah yang melatar belakangi sehingga bertambah
pelanggaran hukum.
Apa yang terjadi dengan dunia kita?
Di dunia barat dan di banyak negara makmur di
belahan dunia ini generasi muda yang baru telah
muncul - pemuda yang bertanya dan merasa ragu-ragu
menantang.
Allah memanggil orang dewasa menjadi contoh untuk
anak-anak mereka. Anak-anak meniru sikap
masyarakat di sekitar mereka. Siapa yang akan menjadi
contoh rohani bagi mereka?
Para bapa menipu di tempat pekerjaan atau mengenai
pajak mereka, para ibu menggugurkan kandungannya,
dan kedua orang tua saling menipu.

8

9

2

Anak-anak melihat ini semua!
Dan perceraian dalam rumah tangga meninggalkan
bekas luka yang tidak baik!
Siapa yang menanamkan pengertian tentang perasaan
yang benar dan salah jika orang tua tidak dapat atau
tidak mau?
Tentu orang tidak dapat meninggalkan tanggung jawab
yang begitu besar pada sekolah!
Banyak sekolah tidak mengajarkan atau mendukung
kehidupan moral.
Umumnya perasaan timbul dimana kita telah melewati
standard moral Alkitab!
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Walaupun beberapa gereja sekarang ini sedang
mengajarkan standard Allah mengenai yang benar dan
salah tidak lagi digunakan.

Perintah-perintah-Nya, menurut mereka, telah
diabaikan,

11

atau tidak relevan,

12

atau sulit untuk dituruti.

13

Hasilnya banyak orang melakukan kehendak mereka
dan masyarakat menuai hasil yang besar dari perceraian
rumah tangga, anak-anak yang tidak dapat dikontrol
dan tindakan kriminal.
14

(Teks: Hosea 8:7)
Nabi Hosea berkata, Sebab mereka menabur angin,
maka mereka akan menuai puting beliung.
15

16

Tapi pertanyaan yang harus ditanyakan: Siapa yang
menentukan bilamana situasi itu benar atau salah?
Bukankah hukum moral walaupun dari orang baik
seringkali tidak sempurna?
Jika tidak ada standard kebenaran dan kesalahan diluar
diri kita, kita dapat membenarkan segala sesuatu.
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17

(Teks: Amsal 16:25)
Tapi Alkitab mengingatkan kita bahwa kita bukanlah
hakim yang baik untuk menghakimi apa yang benar
dan apa yang tidak benar: Ada jalan yang disangkah
lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 16:25.
(Teks: 2 Timotius 4:3,4)
Rasul Paulus memprediksikan: Karena akan datang
waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran
sehat,

18

tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut
kehendakknya untuk memuaskan keinginan
telinganya,
19

mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran
dan membukanya bagi dongeng.
2 Timotius 4:3, 4.
20

21

Sungguh sedih mengatakan, bahwa kita tidak
mendapatkan kebebasan melalui meniadakan
peraturan-peraturan!
Menyingkirkan standard yang benar dan salah, dan
kekacauan mengikuti.
Jika Anda menghindari semua tanda-tanda lalu lintas,
maka akan terjadi kekacauan di jalan-jalan dan jalan
bebas hambatan.

22

Apakah peraturan itu?
Dapatkah kita mengetahui mana yang benar atau salah?

23
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25

26

(Teks: Keluaran 20:2)
Ketika anak-anak Israel berkemah di gunung sinai,
Tuhan turun menemui mereka dan berkata, Akulah
Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari
tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Keluaran 20:2.
(Video: 6 dtk) Pertama Tuhan memperkenalkan diri-Nya
sebagai pembawa keluar dari perbudakan.
Dialah yang telah membelah laut merah dihadapan
mereka;
Dia adalah pelindung mereka.
Dalam kata lain, Dia berkata, Aku akan melindungi
engkau
Engkau dapat mempercayai Aku.
Kemudian Dia berfirman melalui hukum-Nya agar
manusia dapat mengetahui bagaimana hidup dengan
damai dan aman- hingga dapat mengetahui apa yang
baik dan apa yang salah.

27

Mari kita lihat sekilas daftar dari sepuluh hukum yang
dikatakan dari atas gunung Sinai:
(Teks 10 Hukum dari Keluaran 20)
Jangan ada padamu allah lain dihadapan-Ku....
28

Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai
apapun...... jangan sujud menyembah kepadanya......

29
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24

Beberapa waktu yang lalu Allah memberikan kita
formula untuk bebas kriminal.
Jika sekiranya itu selalu diikuti, maka kiriminal tidak
akan pernah ada!
Setiap orang akan merasa aman dan bahagia di tempat
mana saja di dunia ini.
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Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan
sembarangan......

30

Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari
lamanya engkau akan bekerja..... tetapi hari ketujuh
adalah hari Sabat Tuhan Allahmu....
31

Hormatilah ayahmu dan ibumu....

32

Jangan membunuh....

33

Jangan berzinah.

34

Jangan mencuri.

35

Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.

36

Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan
mengingini istrinya atau hambanya laki-laki,

37
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atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau
keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
Keluaran 20:3-17.
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38

(Video: 10 dtk) Sementara umat Israel mendengarkan,
mereka merasa digerakkan.
Jika itu adalah kehendak Allah, mereka akan
melakukannya!
39

Tapi kemudian, bagaimana pelupanya kita sebagai
manusia, Allah menuliskan semua sepuluh hukum di
atas dua loh batu dengan jari-Nya sendiri:
40

(Teks: Keluaran 31:18)
Setelah TUHAN selesai berbicara kepada Musa di
gunung Sinai,
41

Dia memberikan kepadanya kedua loh hukum Allah,

42

loh batu yang ditulisi oleh jari Allah
Keluaran 31:18

43

44

Walaupun ini pertama kalinya Allah memberikan
hukum-Nya secara tertulis, itu sudah ada dari
kekekalan.
Jauh sebelum Sinai, bahkan jauh sebelum Adam dan
Hawa kekekalan, standar yang benar yang tidak dapat
berobah telah menjadi dasar pemerintahan Allah di
Surga.
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Kenyataannya walaupun malaikat-malaikat diperintah
oleh hukum-hukum Allah.
Mereka diberikan hak pilih untuk mengikuti hukum
Tuhan atau mengabaikannya dan memberontak.
45

46

Setan dan malaikat-malaikatnya memilih untuk
melakukan kehendak mereka - membuat peraturan
mereka sendiri.
Dan pemberontakan ini menuntun mereka diusir dari
Surga.

47

(Teks: Wahyu 12:7-9)
Alkitab mengatakan, Maka timbullah peperangan di
surga: Michael dan malaikat-malaikatnya berperang
melawan naga itu; dan naga itu dibantu oleh malaikatmalaikatnya,
tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak
mendapat tempat lagi di sorga.

48

Dan naga besar itu, si ular tua, yang di sebut Iblis atau
Setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan
ke bawah
49

50

ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan
malaikat-malaikatnya.
Wahyu 12:7-9
Tetapi ada malaikat-malaikat yang memilih untuk
menurut Allah dan tetap setia kepada hukum-Nya.
(Ayat: Mazmur 103:20)
Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai
pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan
firman-Nya.

51
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Di taman Eden Adam dan Hawa memiliki pengetahuan
tentang Hukum Allah, itulah sebabnya mereka
merasakan malu dan bersalah setelah mereka berdosa.
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52

Dan saat Kain menjadi murka karena Allah menerima
persembahan Habel dan menolak persembahannya,
Tuhan bertanya kepadanya,
53

(Teks: Kejadian 4:6,7)
Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?

54

55

Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau
berbuat baik? Tetrapi jika engkau tidak berbuat baik,
dosa sudah mengintip di depan pintu. Kejadian 4:6,7.
Hukum Allah berpengaruh pada saat itu, oleh karena
telah diberitahukan pada kita,
(Teks: Roma 4:15)
...tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak
ada juga pelanggaran.

56

Webster’s New World College Dictionary berkata,
Pelanggaran... melanggar hukum, tugas, dll. dosa.

57

Abraham mengetahui dan menuruti hukum Allah jauh
sebelum hukum itu disebutkan di Sinai.

58
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59

(Teks: Kejadian 26:5)
Allah berkata Dia akan memberkati Abraham dan
keturunannya, Karena Abraham telah mendengarkan
firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepada-Ku,
yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku.
Kejadian 26:5.
Sudah tentu, lama sebelum Sinai, hati kecil Yusuf yang
sangat halus menuntun dia untuk mengatasi pencobaan
dari isteri Potifar dengan mengatakan,

60

(Teks: Kejadian 39:9)
dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain
dari pada engkau, sebab engkau isterinya.
61

Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang
besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Kejadian 39:9.
62

Yusuf mengetahui bahwa berbuat zinah adalah dosa;
dia mengetahui standar Allah yang benar dan salah.
Dia dengan tegar menentukan tidak ada pelanggaranterhadap hukum Allah yang suci!
63

(Video: 4 dtk) Umat Israel telah diperintahkan melayani
dan menurut Allah, namun selama masa perbudakan
yang kejam di Mesir, mereka lupa hukum Allah.
64

Setelah Keluaran, hanya beberapa minggu sebelum
mereka tiba di Sinai, Tuhan memarahi Musa oleh
karena umat Israel telah melanggar hukum-Nya dengan
mencoba memungut manna pada hari SAbat;
65
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(Teks: Keluaran 16:28,30)
Sebab itu TUHAN berfirman kepada Musa: ‘Berapa
lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintah-Ku
dan hukum-Ku?’
Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh.
Keluaran 16:28,30.
Jaki Anda lihat, hukum keempat telah dikenal sebelum
Sinai.
67

Ya, hukum Allah standar kekal dari yang benar bagi
dunia.
dan sesungguhnya, adakah itu mengejutkan kita bahwa
Allah punya hukum yang memerintah kerajaan-Nya?
68

(Teks: 1 Korintus 14:33,40)
Rasul Paulus menulis: Sebab Allah tidak menghendaki
kekacauan,..
69

Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan
dan teratur. 1 Korintus 14:33,40.

70

71

Tidak ada pemerintahan yang teratur dapat terjadi tanpa
undang-undang. Tidak ada keharmonisan,
kebahagiaan, masyarakat aman dapat berfungsi tanpa
peraturan.
Alam sendiri punya undang-undang; anak-anak
sekalipun tidak dapat bermain tanpa peraturan!
(Teks: Roma 2:13)
Alkitab mengatakan, Karena bukanlah orang yang
mendengar hukum Taurat yang benar dihadapan Allah,

72
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66
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tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang
akan dibenarkan. Roma 2:13.
Anda lihat, tidak hanya penting mengetahui perintahperintah Allah, tetapi kita harus menurutinya.
73

(Teks: Yohanes 14:15)
Yesus berkata, Jikalau kamu mengasihi Aku, turutlah
segala perintah-Ku. Yohanes 14:15
74

(Ayat: Matius 22:37-40)
. . . Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu
dan dengan segenap akal budimu.
75

Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.

76

Lalu Yesus berkata, Dan hukum yang ke dua, yang sama
dengan itu, ialah: ‘Kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri.’
77

Pada ke dua hukum inilah tergantung seluruh hukum
Taurat dan kitab para nabi.

78

Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan
segenap hati, akal budi dan jiwa,

79

kita akan menyatakan kasih tersebut dengan
memelihara empat hukum pertama:

80
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Allah akan menjadi nomor satu di dalam kehidupan
kita

Ibadah kita hanya untuk Dia seorang

82

Kita akan hormat dan ta’zim akan Nama-Nya Yang Suci

83

Kita ingin memelihara janji kita kepada-Nya setiap
Sabat

84

Dan jika kita sungguh-sungguh mengasihi sesama
manusia sebagai mana kita mengasihi diri sendiri, kita
pasti:
85

Hormat dan menghargai orang tua kita

86

Menghargai Kehidupan

87

Mempertahankan moralitas

88
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Menghormati harta milik orang lain

89

Jujur di dalam hubungan dengan sesama

90

Tidak ingin kepunyaan orang lain

91

Diperkitakan terdapat lebih dari 35 juta hukum
(peraturan) yang telah di konsep oleh manusia untuk
mengatur tingkah laku
92

93

Tetapi di dalam Sepuluh Perintah, Allah mengkonsep
hanya satu kode perintah yang sesungguhnya dapat
mengatasi seluruh tingkah laku umat manusia.
Hanya Allah dapat menulis suatu perintah (hukum)
yang sempurna. Alkitab mengatakan:
(Ayat: Mazmur 19:8)
Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa.
Mazmur 19:7,

94

(Ayat: Mazmur 19:12)
Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah
yang besar.
Mazmur 19:12
95

Seorang ahli Alkitab bernama August Strong menulis:
Hukum adalah satu-satunya catatan tentang sifat Allah.

14

96

10 – Apa Yang Terjadi Dengan Yang Benar Dan Yang Salah?
Hari ini kita dapat berkata, Sepuluh Perintah adalah
sebuah bentuk dari tabiat Allah -- tabiat yang tidak
dapat berubah!

Anda lihat, setiap perubahan di dalam hukum Allah
akan membuat tidak sempurna.
Sebuah hukum yang sempurna, tidak mungkin
berubah.
98

99

100

101

(Ayat: Lukas 16:17)
Adalah kebenaran yang Yesus bicarakan saat Ia
berfirman: Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari
pada satu titik dari hukum Taurat batal.
Lukas 16:17
Tetapi, Anda berkata, Saya selalu merasa bahwa
Sepuluh Perintah membatasi kebahagiaanku--membuat
aku terhalang.
Allah tidak pernah bermaksud bahwa hukum-Nya
menjadi beban kepada manusia dan membatasi
kebahagiaannya.
Sebaliknya, Allah memperuntukkan itu menjadi
tembok yang melindungi kita dari penderitaan dan
kesalahan. Ia bermaksud bahwa hukum-Nya dapat
menjamin kebebasan dan melindungi setiap manusia di
manapun.
(Ayat: Ulangan 5:29)
Allah berfirman, Kiranya hati mereka selalu begitu,
yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala
perintah-Ku,

102

supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka
untuk selama-lamanya!
Ulangan 5:29
103
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104

Seperti kita membuat pagar pengaman di atas jembatan
atau jalan di pegunungan untuk melindungi kita dari
bahaya, Allah memberikan hukum-Nya kepada kita
untuk melindungi dan menjaga kita di atas jalan
kehidupan.

105

(Ayat: Roma 3:20)
Tetapi ada alasan lain mengapa Allah memberikan
hukum-Nya kepada manusia:
. . . karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal
dosa. Roma 3:20.
(Ayat: Roma 7:7)
Sebagaimana Paulus mengatakan, . . . justru oleh
hukum Taurat aku telah mengenal dosa.

106

Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau
hukum Taurat tidak mengatakan, ‘Jangan mengingini!’
Roma 7:7
107

108

Diceritakan mengenai putri yang merasa yakin bahwa
dia begitu cantik.
Namun, satu hari pedagang datang ke kampungnya dan
menjual cermin.
Ketika dia melihat pada cerminnya dia begitu kaget
melihat wajahnya dan memecahkan cermin itu hingga
berkeping-keping!
Hukum Allah seperti cermin, dan sementara kita
melihatnya, seperti tuan putri tadi, kita bisa tidak
menyukai apa yang kita lihat,

109

namun melanggar hukum atau mengabaikannya tidak
akan merubah kondisi kita.

110
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Hukum itu menunjuk dosa-dosa kita!
Itu adalah penuntun menolong kita mendapat
kebahagiaan, hidup bebas dari rasa bersalah jika kita
mengikuti instruksi-Nya dalam hukum-Nya.

112

113

114

Hukum tidak dapat memberi kita kuasa untuk
mengatasi dosa atau memindahkan perasaan bersalah.
Tidak ada jumlah kebaikan yang dapat kita lakukan di
masa datang yang akan menghapus dosa yang kita
lakukan pada masa yang lalu.
Bagaimana kita dapat menerima pengampunan?
Bagaimana kita dapat diselamatkan dari hukuman
melanggar hukum, berakhir dengan kematian?
Di pintu gerbang taman Eden, Allah melembagakan
suatu gambaran yang jelas mengingatkan bahwa
pelanggaran membawa kepada kematian - baik kepada
yang melanggar maupun kepada pengganti yang tidak
bersalah.
Anak domba dikorbankan untuk menunjukkan iman
orang berdosa di dalam rencana Allah untuk
menyelamatkan manusia.
Ini adalah cara Allah membantu Adam mengerti
bagaimana Anak Allah yang tidak berdosa harus mati
demi tuntutan pelanggar hukum.
Kristus, anak Domba Allah, akan menanggung
hukuman manusia, dan mati dengan menderita.
Anda lihat, hukum tidak dapat menyelamatkan
siapapun dari dosa.

115

(Teks: Galatia 3:21)
Rasul Paulus berkata,
Sebab andaikata hukum Taurat diberikan sebagai
sesuatu yang dapat menghidupkan,
116

17

10 – Apa Yang Terjadi Dengan Yang Benar Dan Yang Salah?

111

10 – Apa Yang Terjadi Dengan Yang Benar Dan Yang Salah?

117

118

maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat.
Galatia 3:21
Bukan hukum yang dapat memberikan pengampunan
dan keselamatan - hanya anugerah Allah!
Hanya melalui pengorbanan Kristus kita memperoleh
hidup yang kekal.
(Teks: Roma 6:23)
Sebab, Upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah
hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Roma 6:23
Keselamatan tidak dapat diperoleh melalui
pemeliharaan hukum.
(Teks: Efesus 2:8, 9)
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh
iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,

119

itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang
memegahkan diri. Efesus 2:8, 9.

120

Jika kita diselamatkan oleh anugerah, adakah kita bebas
melakukan pelanggaran? TIDAK AKAN PERNAH!

121

(Teks: Roma 6:1,2)
Paulus menulis: Jika demikian, apakah yang hendak
kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa,
supaya semakin bertambah kasih karunia itu?
122

123
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Sekali-kali tidak! Bukankah kita telah mati bagi dosa,
bagaimanakah kita masih dapat hidup didalamnya?
Roma 6:1, 2
Keselamatan ditawarkan kepada mereka yang mau
diselamatkan dari dosa dan mau menjadi bagian
Kerajaan Allah.
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Ada orang-orang yang percaya bahwa hukum Allah
telah dihapuskan. Pikirkanlah sejenak.

Jika tidak ada hukum, tidak ada dosa, karena dosa
adalah pelanggaran terhadap hukum.

125

Jika tidak ada hukum kita tidak memerlukan kasih
karunia, karena anugerah adalah kasih karunia Allah
saat kita melanggar hukum Allah.
126

Jika kita tidak memerlukan kasih karunia, kita dapat
mengabaikan salib.

127

128

Jika salib tidak dibutuhkan, maka sesungguhnya kita
tidak membutuhkan Juruselamat.
Jika engkau mengabaikan hukum, maka kita juga
mengabaikan...Dosa, Kasih Karunia, Salib, dan seorang
Juruselamat.
Sebagaimana kita membutuhkan Juruselamat yang
telah mati di salib untuk menyelamatkan kita melalui
anugerah-Nya agar hutang dosa dapat dibayar, oleh
karena kita telah melanggar hukum-Nya. Inilah injil
itu. Kasih karunia tidak menghapuskan hukum Allah.
Melalui anugerah Allah kita rindu untuk memelihara
hukum-Nya.
Jika seorang narapidana yang menunggu kematian

129
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menerima pengampunan dan dibebaskan, apakah itu
berarti dia sekarang bebas menghidupkan suatu
kehidupan tanpa hukum? Melakukan kehendaknya?
Sekali-kali tidak!!
130

Oleh karena dia telah diampuni, dia harus merasa lebih
bertanggungjawab untuk meninggikan hukum-hukum
di negara.
131

132

Hukum Allah menyatakan dosa kita dan menolong kita
untuk merasakan kebutuhan akan seorang
Juruselamat.
Sebagaimana kita menerima Kristus sebagai
Juruselamat dan Tuhan kita, Ia menyediakan
pengampunan dan juga kuasa untuk memelihara
hukum-hukum-Nya, karena Ia telah berjanji:
(Teks: Ibrani 8:10)
..Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi
mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka...
Ibrani 8:10.

133

134

Adalah mudah melakukan sesuatu yang engkau
senangi, benarkan demikian? Dan itulah yang
dijanjikan Allah kepada mereka yang memilih untuk
mengikuti-Nya.
Dia akan menuliskan hukum-Nya didalam hati mereka
agar mereka senang memeliharanya.
(Video: 8 dtk) Hanya itulah cara manusia sanggup
memelihara dan mengikut Allah.
Adalah oleh karena kasih kepada Bapa-Nya yang
menyanggupkan Kristus dapat memelihara hukum,

135

(Teks: Yohanes 15:10)
karena Ia berfirman, Seperti Aku menuruti perintah
Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.
Yohanes 15:10.
136
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138

Pertunjukan kasih dan penurutan yang terbesar akan
kehendak Allah digambarkan dengan gamblang pada
suatu malam yang dingin dan pekat dibawah pohon
zaitun di dalam taman. Dengan tetesan darah yang
bercucuran dari wajah-Nya, Anak Allah berdoa,

139

140

141

(Teks: Matius 26:39)
. . . Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah
cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti
yang Kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau
kehendaki. . . Matius 26:39
Nasib dari seluruh umat manusia bergantung dalam
neraca--dunia yang berdosa akan selamat atau binasa.
Akankah pemuda Galilea ini mempertaruhkan seluruh
kerinduan untuk hidup mengenyampingkan keinginan
manusia dan mati di Golgota?
Ia dapat menyapu keringat dari alis-Nya dan berkata,
Biarkan orang berdosa sengsara sebagai akibat dari
dosa-dosanya.
Atau Ia dapat memikul salib untuk kita.
Sebagaimana Ia membuat pilihan Ia mati untuk dosadosa kita. Ia curahkan darah-Nya dengan demikian kita
dapat diampuni. Ia telah mati untuk kematian kita
dengan demikian kita semua dapat hidup kekal
selamanya bersama dengan Dia.
Sejak Kristus membayar hutang dosa-dosa kita, maka
sekarang kita dapat menerima pengampunan melalui
pengorbanan-Nya

142
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137

(Teks: Yohanes 14:15)
Dan Yesus memohon kita untuk menunjukkan kasih
kita kepada-Nya melalui penurutan akan hukumhukum-Nya: Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan
menuruti segala perintah-Ku. Yohanes 14:15.
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Kayu salib di atas bukit Golgota adalah tugu peringatan
yang abadi tentang harga keinginan Allah untuk
menebus pelanggar hukum dan menyelamatkan
manusia yang bersalah.
143

Jika hukum Allah dapat diabaikan atau diubah. Jesus
tidak perlu mati. Golgota tidak diharuskan.

144

Tetapi Allah tidak dapat mengabaikan dosa-dosa
manusia.

145

Ia tidak dapat merubah hukum-Nya

146

147

Dengan demikian orang berdosa memerlukan seorang
Juruselamat,
Dan bersyukur Allah dalam kasih-Nya menyetujui
menyerahkan Anak-Nya yang tunggal mati sebagai
pengganti kita!
(Teks: Yohanes 3:16)
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal,

148

supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes
3:16.
149
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Buku Wahyu menerangkan bahwa orang-orang yang
bersedia bertemu dengan Yesus pada kedatangan-Nya
kedua kali dan pulang ke rumah bersama Dia untuk
menikmati kekekalan di Kota Allah.

151

(Teks: Wahyu 14:12)
Allah berfirman tentang mereka:
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang
kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada
Yesus.
(Teks: Wahyu 14:14)
Dalam ayat 14, Allah berfirman, Dan aku melihat:
sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan di atas awan
itu duduk seorang seperti Anak Manusia,

152

dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan
sebilah sabit tajam di tangan-Nya.
Ini adalah keterangan dari kedatangan Tuhan untuk
penuaian di dunia.
153

154

Di dalan nubuatan yang besar yang Yesus berikan
kepada Yohanes di dalam buku Wahyu tentang sejarah
gereja, Ia berfirman bahwa umat yang sisa pada bagian
akhir gereja Allah di atas dunia ini diterangkan sebagai
berikut:
(Teks: Wahyu 12:17)
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu
pergi memerangi keturunannya yang lain,

155

yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki
kesaksian Yesus.

156
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Anda akan temukan itu dalam buku terakhir di Alkitab!

157

158

159
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Umat Allah sangat mencintai Pencipta dan
Juruselamatnya. Itulah sebabnya mereka mau untuk
melakukan apa yang Ia minta dan inginkan.
Mereka ingin menunjukkan kasihnya kepada-Nya
dengan melakukan segala kehendak-Nya.
Mereka mengetahui bahwa kehendak-Nya terdapat
dalam hukum-hukum-Nya.
Mereka menyambut dalam penurutan kepada seseorang
yang telah melakukan segalanya untuk keselamatan
mereka dari dosa-dosa mereka.
Dengan tangan terbuka Yesus memanggil, Mari!
Dia masih memanggil kita!
Dia ingin memberikan kepada kita kuasanya yang
dapat membuat kita untuk selalu hidup bagi-Nya.
(Teks: Wahyu 22:17)
Dia ingin membasuh dosa-dosa kita. Suara-Nya yang
membujuk masih memanggil kita, . . . Dan barangsiapa
yang haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa yang
mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan
cuma-cuma! Wahyu 22:17
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161

162

Tetapi alkohol adalah salah satu masalahnya. Judi yang
menghancurkan, dan dia juga seorang perokok berat.
Hal ini ditambah dengan kebiasaan lain, yang membuat
jurang pemisah dengan istrinya. Sang istri sudah siap
dengan tasnya dan siap untuk meninggalkan rumah.
Mereka berencana untuk cerai. Segala sesuatu
nampaknya menyedihkan.
Tetapi kerinduan yang dalam untuk sesuatu yang lebih
baik terdapat dalam hati manusia. Walaupun ia seorang
pemabuk tak dapat menghilangkan hal tersebut. Sang
Pengkhotbah membuat suatu janji untuk bertemu
kembali dengannya pada hari Minggu sore, dan pada
saat itu, sebuah seri pelajaran Alkitab di mulai.
Minggu demi minggu, sebagaimana judul-judul
pelajaran dari Fiman Allah disampaikan, jamahan salib
mulai bekerja. Kristus, melalui Roh Kudus, bekerja ke
dalam rumah yang memerlukan.
Sungguh ajaib sore itu saat pria itu berkata, Anda harus
tinggal lebih lama malam ini. Istriku akan istirahat saat
ini. Dapatkah Anda dan saya bertukar pikiran berdua?

25
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Seorang pengkhotbah mengunjungi sebuah rumah di
pinggiran kota besar. Ibu di rumah tersebut sopan
namun tegas: Saya tidak tertarik dengan apa yang di
tuliskan dalam Alkitab atau Kekristenan--sama sekali
tidak, ia berkata, tetapi jika ingin menelepon sore hari,
engkau akan mendapatkan suami saya yang sungguh
tertarik tentang hal itu. Saya sangat senang jika Anda
mau kembali dan bertemu dengannya.
Pengkhotbah itu kembali pada hari Sabtu sore. Karena
hari itu bukan hari kerja, suami perempuan itu
mengikuti kebiasaan setempat untuk mengambil waktu
sore berjudi dengan teman-temannya di sebuah hotel.
Saat itu sang suami dalam keadaan senang berbicara.
Saya memiliki sebuah Alkitab, ia berkata. Anda harus
melihat Alkitab tersebut. Ibuku menaruh di dalam peti
waktu saya pergi menikah. Di manakah Alkitabku,
sayang? Setelah mencari cukup lama yang ditemukan
bukan Alkitab hanya sebuah buku doa. Ia tidak pernah
menemukan Alkitab tersebut.
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Lalu, dengan ramah, ia membukakan kepada
pengkhotbah cerita sedih tentang kehidupan yang
pernah di mulai dengan baik. Ia lahir di dalam keluarga
Kristen yang aktif, tetapi membiarkan keinginankeinginan masa muda menjadi tidak terawasi. Seorang
lagi anak yang hilang muncul di jalan, bekas-bekas roda
kendaraan membawanya jauh. Gereja segera
terlupakan, Alkitab di abaikan. Bujukan Kristus
bagaikan kata-kata umpatan. Tetapi saya ingin tahu,
pengkhotbah, -- apa yang engkau telah lakukan
terhadapku? Saya tidak minum atau berbuat judi untuk
empat minggu lamanya. Saya tidak bersumpah serapah
ataupun menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Lalu,
sambil ia melemparkan rokok yang tinggal setengah ke
dalam perapian, dan berkata. Rokokku menjadi tidak
sedap. Saya tahu, saya akan berhenti. Tetapi ada suatu
keajaiban yang lebih besar bahkan lebih dari semua.
Istriku tidak jadi mengemasi tasnya. Ia lakukan itu tiga
minggu yang lalu. Pagi ini ia mengikutiku ke gerbang
dan, untuk pertama kali setelah bertahun-tahun, ia
memberikan ciuman. Ya ia lakukan hal itu! Saya kaget,
pengkhotbah, dan heran saat ia tersenyum kepadaku
dan berkata, ‘Saya mencintai Jack yang baru.’
Sekarang, apa yang terjadi kepadaku? Saya yakin hal
ini berhubungan dengan pelajaran Alkitab kita pada
Minggu sore.
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Pengkhotbah berkata, Saya tidak melakukan sesuatu
secara pribadi, tetapi saya percaya bahwa Alkitab dapat
menerangkan hal itu. Lalu, membuka 2 Korintus 5:17, ia
mulai membaca: Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia
adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang.
Perlahan Jack yang baru membaca ayat tersebut untuk
dirinya. Ciptaan baru--seorang Jack yang baru! Ini dia!
Jack yang baru! dan jika Anda mengenal saya, itulah
saya yang sebenarnya malam ini.
Ya, sahabat-sahabatku, Jesus Kristus adalah Anak Allah
yang Suci, dan hanya Dia yang memiliki kuasa untuk
mengubah manusia.
Yesus inilah yang ingin mengubah kehidupanmu juga.
Ia ingin memberikan rahmat dan kuasa untuk
memelihara hukum-Nya. Mungkin Anda merasa
lemah, tetap Yesus adalah kuat. Tidak menjadi masalah
apa yang engkau lakukan pada masa lalu, Yesus akan
mengampunimu dan memnyucikanmu. Ia akan
memberikan kepadamu kekuatan-Nya untuk hidup
baru. Jangan ada sesuatupun yang menarik kamu
kembali. Yesus memanggil. Ia memanggilmu untuk
pulang ke rumah. Maukah engkau berlutut dan
berkata, Tuhan, ya saya pulang? Sekarang berlututlah.
Jangan hiraukan hadirin. Pikirkan hanya Yesus
sementara engkau berlutut. Katakan, Ya, Yesus, saya
mau datang. Saya datang sekarang.
Mari kita berdoa.

11 – Menciptakan untuk Sesuatu yang Lebih Baik
Bagaimana mengobati kerinduan hati Anda yang paling
dalam

1

2

3

4

5

Kusir menurut sambil membunyikan cambuknya dan
kendaraan itu bergerak dengan cepat hingga kurang
terkendali. Huxley yang amat letih duduk, dia sadar,
sambil tersentak dari tempat duduknya yang
tergoncang. Dia memanggil, Dengar, dengar, apakah
kamu tahu ke mana saya mau pergi? Tidak, tuan, jawab
kusir itu, tetapi saya melarikan kuda secepat yang saya
bisa.
Banyak kejadian yang mengerikan yang terjadi saat ini.
Ada banyak yang mengalaminya dalam kehidupan.
Mereka selalu pergi ke satu tempat dengan sangat cepat.
Namun sesungguhnya, banyak dari mereka tidak
menyadari ke mana mereka pergi; mereka tidak
mengetahui ke mana tujuan hidup mereka.
Ini adalah alasan yang tepat bagi Allah memberikan
seruan-Nya yang terakhir dalam buku terakhir-Nya,
Wahyu. Dalam pasal 14, ayat 7, rasul Yohanes
menyerukan pada dunia bagi mereka yang menunggu
kedatangan Kristus yang kedua kali dalam
kalimatnya.......
(Teks: Wahyu 14:7)
......... Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena
telah tiba saat penghakiman-Nya,

6
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Suatu kisah menceritakan seorang ahli biologi, Thomas
Huxley, datang terlambat di satu kota, di mana dia
harus memberikan kuliah. Dia melompat ke dalam
kereta kuda, dan dia berteriak kepada supir, lari cepat!
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dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan
bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14:7
Tetapi apabila ada sebuah peta daerah Anda dan Anda
mencoba untuk menemukan tempat itu, dan apabila
peta itu salah, hal itu merupakan perbedaan yang besar!
Menyembah siapa? Menyembah Allah yang
menciptakan surga dan dunia. Menyembah Pencipta
yang menciptakan segala sesuatunya. Allah mengajak
kita untuk memperlambat dan mendapatkan
pengertian, ke manakah kita akan pergi. Bila kita
mengerti bahwa kita adalah ciptaan Allah, hal itu
memberikan kepada kita suatu pengertian bahwa
mengapa kita ada di sini dan ke mana kita akan pergi.
Namun sekarang, orang-orang melupakan bahwa Allah
adalah Pencipta dunia, bumi kita, apa saja dan siapa
saja yang ada di dalam dunia. Beberapa mengatakan
bahwa kamu boleh percaya Alkitab sepenuhnya tanpa
perbincangan. Yang lainnya mengatakan jangan. Yang
mana yang benar?
(Video: 6 dtk) Saat ini, jutaan mengira bahwa kita hanya
terjadi dari evolusi Lebih dari milyar tahun kita
tumbuh dari satu sel menjadi binatang laut kemudian
menjadi binatang tanah dan kemudian menjadi
manusia. Mereka berpikir semua yang terjadi oleh
perubahan atau kebetulan yang tidak kita mengerti.
Tetapi tahukah Anda Allah memberikan pada kita tanda
dari pekerjaan-Nya sebagai Pencipta kita? Ia
memberikan kepada kita sesuatu yang mengingatkan
kita setiap minggu bahwa Ia menjadikan kita, dunia
kita, dan alam semesta? Jika Alkitab adalah benar,
maka nasib Anda bergantung pada apa yang Anda
percayai dan yang Anda terima. Apa yang Anda
percayai dalam Alkitab menjadikan semua berbeda
dengan apa yang Anda percayai tentang Allah.
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Sesungguhnya, Ia memberikan 1 minggu adalah
peringatan untuk mengakhiri minggu penciptaan.
Tetapi hampir seluruh dunia lupa dengan peringatan
penciptaan ini.
12

14

15

Kita melihat jauh keluar angkasa dengan alat
peneropong yang sangat canggih, mencoba mencari
petunjuk bagaimana dunia kita ini dijadikan. Jadi
marilah kita melihat pada Buku yang termasyurAlkitab-juga kata-kata Allah- dan mencari apakah kita
dapat menemukan fakta-fakta apakah benar atau tidakapakah dapat dipercaya atau tidak.
Mengapa semua usaha dan pengeluaran- menjadi
perhatian yang sangat? Karena kita menginginkan
jawaban dari pertanyaan yang besar kita. Apakah kita
sendirian di dunia ini? Bagaimana sampai kita didunia
ini? Mengapa kita di dunia ini? Mau ke manakah kita?
Dengan demikian penyelidikan diteruskan.
Kepada dunia yang sudah melupakan, Allah berkata,
Ingatlah-ingatlah, bahwa Akulah Pencipta. Untuk
menolong kamu mengingatnya, Aku akan memberikan
tanda-satu lambang!

16

17

(Video: 5 dtk) Dalam sejarah pada masa sekarang ini
ketika evolusi mengajarkan bahwa kita adalah
merupakan sebab dari kesempatan, Allah berfirman,
Engkau bukan terjadi secara bertahap - Aku
menciptakan engkau!

3
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(Video: 15 dtk) Tanpa peringatan tersebut, sebagian
besar sudah lupa bahwa Allah adalah satu-satunya yang
menciptakan dunia. Jadi di zaman kita, kita
mengirimkan orang ke bulan untuk melihat petunjuk
bagaiman dunia ini dijadikan.
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Namun seseorang dapat bertanya, Apakah tanda atau
simbol yang mengingatkan kita bahwa Allah
menciptakan kita?
Ingat ketika kita belajar mengenai apa yang diciptakan
Allah pada setiap hari dari minggu Kejadian?

19

(Teks: Mazmur 33:8,9)
Penciptaan itu menakjubkan! Bagaimana Dia
melakukannya-dan begitu cepat? Alkitab memberikan
jawabannya: Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan,
biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia!
Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia
memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33:8, 9

20

21

Kita tidak mengerti bagaimana, tetapi Allah sanggup
membuat yang tidak ada menjadi ada hanya dengan
berfirman. Firman Allah, apakah itu difirmankan, atau
dituliskan dalam Alkitab memiliki daya cipta dan
berkuasa!
Hal ini hanya dapat dijelaskan dengan mengetahui
bahwa Allah memberikan Kitabnya pada kita hingga
Dia sanggup mengkomunikasikan kehendak-Nya pada
kita.
(Teks: Kejadian 2:1)
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala
isinya.
Kejadian 2:1

22

Dalam enam hari Pencipta menjadikan dunia ini,
memenuhinya dengan semak belukar dan pohonpohon, bunga-bunga dan sungai-sungai.
23

Dia adakan sinar matahari dan matahari terbenam yang
indah dan sinar bulan yang indah untuk dinikmati pada
malam hari.
4
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Namun yang terbaik dari semuanya, Dia menciptakan
dua manusia sempurna. Sungguh suatu kehormatan!
Diciptakan dalam gambar pencipta-Nya! Mereka
diciptakan menjadi pemerintah dunia dan semua yang
ada didalamnya!

26

Namun, Allah belum selesai! Dia masih mempunyai
satu hal yang ingin Dia perbuat. Perhatikan baik-baik
apa yang dikatakan Alkitab terjadi keesokannya hari pada hari ke tujuh dari ciptaan:
27

(Teks: Kejadian 2:2-4)
Ketika Allah pada hari ke tujuh telah menyelesaikan
pekerjaan yang dibuat-Nya itu,
28

berhentilah Ia pada hari ke tujuh dari segala pekerjaan
yang telah dibuat-Nya itu.

29

Lalu Allah memberkati hari ke tujuh itu dan
menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti
dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya
itu.
30

Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu
diciptakan.
Kejadian 22:2-4.
31

Hanya Allah dapat membuat sesuatu suci, dan Alkitab
berkata bahwa Dia menyucikan hari ke tujuh.

32
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(Teks: Kejadian 1:27)
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarNya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia;
Kejadian 1:27.
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Menyucikan sesuatu adalah mengasingkan untuk
digunakan bagi kesucian. Allah mengasingkan Sabat
dari semua hari. Itu telah diasingkan sebagai sesuatu
yang suci - didedikasikan sepenuhnya bagi-Nya. Ada
beberapa orang yang merasa heran - perbedaan apa
yang dibuat oleh hari? Mungkin ilustrasi ini akan
membantu.
Pada hari pernikahan seorang wanita disucikan atau
diasingkan untuk seorang pria. Barangkali anggaplah
itu hari pernikahanmu. Anda begitu gembira. Anda
telah menantikan hari ini untuk bebera lama.

34

35
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Sekiranya calon isterimu punya enam saudara
perempuan. Selama acara pernikahan seorang wanita
dipersatukan dengan seorang pria. Dia telah
diasingkan. Dia tidak lagi satu dari antara tujuh.
Dia adalah salah satu yang disucikan. Dia telah
ditahbiskan bagi suaminya dalam pernikahan
Setelah pernikahan, salah satu dari saudara perempuan
isterimu berkata, Apa perbedaannya? Salah satu dari
tujuh sama saja. Salah satu dari ke tujuh bersaudara
adalah sama baiknya dengan yang lain.
Apa yang akan engkau katakan? Apakah itu membuat
perbedaan?
Bagaimana dengan Anda nyonya, apakah itu membuat
berbeda pada pengantin wanita?
Sudah tentu berbeda!
Sebagai suami, Anda akan berkata, Pengantin wanitaku
telah dipilih, disucikan, diasingkan, dan didedikasikan
untukku?
Maka Allah mengambil - hari ke tujuh - dan
memilihnya, menyucikannya, mengasingkannya, dan
menahbiskannya bagi diri-Nya sendiri. Hari Sabat
diberkati, hari yang disucikan. Menurut firman Allah,
bukan sembarang hari tapi hari yang ke tujuh.
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(Teks: Markus 2:27, 28)
Lalu kata Yesus kepada mereka: Hari Sabat diadakan
untuk menusia dan bukan manusia untuk hari Sabat,
38

39
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42

Allah menjadikan Sabat agar kita dapat mengambil
waktu untuk mengingat bahwa kita bukan dijadikan
secara bertahap.
Allah telah menciptakan dia dan semua keajaiban dunia
dalam enam hari lamanya!
Ini haruslah menjadi satu kesucian ketika manusia dan
pencipta-Nya akan memperbaharui janji kasih dan
kesetiaan bersama setiap minggu. Setiap minggu,
manusia harus mengingat bahwa Allah menjadikan
langit dan bumi dalam enam hari dan berhenti pada
hari ke tujuh.
Allah meminta manusia untuk mengingat apabila Dia
menuliskan dengan jari-Nya hukum tersebut. Hukum
ke empat adalah ditengah dari Hukum Allah yang suci.
Dia memberitahukan manusia mengingat hari ini, oleh
karena dalam enam hari lamanya Dia telah menjadikan
bumi, laut dan mata air.
Jika Sabat telah dipelihara sebagai peringatan
penciptaan disana tidak ada teori evolusi, kekafiran,
orang yang ragu yang hidup pada masa kini.
Mereka akan diingatkan setiap minggu akan asal
mereka dan hubungan mereka pada pencipta-Nya!
Sebagaimana dosa bertambah dibumi, manusia lupa
darimana dia datang dan mengapa mereka ada di sini
dan kemana mereka akan pergi.
Bilamana hal ini terjadi, dia juga lupa bagaimana dia
harus hidup.

7
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Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.
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(Video: 10 dtk) Pada zaman Musa, umat Israel hampir
lupa mengenai Allah mereka. Mereka tenggelam
dalam memuja patung yang dibuat manusia!
43
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45

(Video: 7 dtk) Allah dengan ajaib melepaskan mereka
dari antara musuh-musuhnya dan menuntun mereka
melalui padang gurun dalam perjalanan ke Tanah
Perjanjian. Di padang gurun ini, Dia melakukan dua hal
untuk menunjukkan kepada mereka apa yang Dia
inginkan mereka perbuat sehubungan dengan Hari
Sabat hari yang ke tujuh yang telah Dia adakan bagi
mereka pada minggu pertama dalam sejarah dunia.
(Video: 10 dtk) Pertama, Allah mengingatkan mereka
bahwa Dia memelihara mereka dan Dia telah menuntun
mereka keluar dari Mesir.
Mereka tidak dapat membawa makanan cukup. Segera
mereka bersungut-sungut oleh karena mereka telah
mulai kehabisan. Mereka sepertinya tidak menghargai
semua mujizat dan kebaikan Allah yang ditunjukkan
pada mereka, namun Allah yang penuh kasih
menyediakan makanan bagi mereka!
(Teks: Keluaran 16:4, 5)
Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya
Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu;

46

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

47

supaya mereka Kucoba, apakah mereka hidup menurut
hukum-Ku atau tidak.
Keluaran 16:4
Roti yang disebutkan di sini biasa disebut manna.
48
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Dan pada hari yang ke enam, apabila mereka memasak
yang dibawa mereka pulang,

49

50

(Teks: Keluaran 16:6)
Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh
orang Israel,
51

‘Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah
yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
Keluaran 16:6
52

53

(Video: 16 dtk)
Manna datang pada malam sementara embun datang.
Pada pagi setelah embun menguap manna menutupi
tanah.
Umat akan keluar pada pagi-pagi dan tengah hari
manna yang sisa hilang.
Tapi tunggu-perhatikan apa yang terjadi pada hari
keenam:
(Teks: Keluaran 16:21, 22)
Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang
menurut keperluannya;

54

tetapi ketika matahari panas, cairlah itu.

55
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maka yang dibawa itu akan terdapat dua kali lipat
banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari.
Keluaran 16:5
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Dan pada hari yang ke enam mereka memungut roti itu
dua kali lipat banyaknya, dua gomer untuk tiap-tiap
orang;
56

dan datanglah semua pemimpin jemaat
memberitahukannya kepada Musa.

57

(Teks: Keluaran 16:23)
Lalu berkatalah Musa kepada mereka, Inilah yang
dimaksudkan TUHAN; Besok adalah hari perhentian
penuh, Sabat yang kudus bagi TUHAN
58

maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa
yang perlu kamu masak, masaklah; dan segala
kelebihannya biarkanlah ditempatnya untuk disimpan
sampai pagi.’ Keluaran 16: 21-23.
59

60

(Teks: Keluaran 16:25, 26)
Mengenai hari ke tujuh: Selanjutnya kata Musa:
‘Makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah sabat
untuk TUHAN, pada hari ini tidaklah kamu
mendapatnya di padang.
Enam hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada
hari yang ke tujuh ada sabat; maka roti itu tidak ada
pada hari itu. Ayat 25, 26

61

Kebanyakan umat melakukan apa yang diperintahkan
Allah, tetapi ada beberapa yang keluar pada hari Sabat
untuk memungut manna. Perhatikan apa firman Allah
mengenai hal itu!
62
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(Teks: Keluaran 16:28-30)
Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, ‘Berapa lama
lagi kamu menolak mengikuti segala perinta-Ku dan
hukum-Ku?
63

64

Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing
seorangpun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari
ketujuh itu.’
65

Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke tujuh.
Keluaran 16:28-30.

66

Hari Sabat telah dilembagakan pada waktu kejadian
dan telah disucikan oleh umat Allah sebelum mereka
datang ke Sinai, di mana Allah memberikan mereka
Sepuluh Perintah.
67

Pada bulan ke tiga dalam perjalanan keluar, Allah
membawa umat ke Gunung Sinai, dan di sana Dia
menampakkan diri pada Musa dan memberikan
padanya pekabaran untuk dibagikan dengan umat:
68

(Teks: Keluaran 19:5,6)
Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh
mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada
perjanjian-Ku,
69

maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri
dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya
seluruh bumi.
70
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Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan sabat itu
kepadamu; itulah sebabnya pada hari ke enam Ia
memberikan kepadamu roti untuk dua hari.

11 – Menciptakan untuk Sesuatu yang Lebih Baik
Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa
yang kudus.

71

Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada
orang Israel.
Keluaran 19:5,6.
72

73

Allah telah menawarkan tawaran yang penuh kasih
karunia pada umat-Nya. Jika mereka menurut Hukumhukum dan perintah-perintah-Nya, mereka akan
menjadi kerajaan iman dan bangsa yang kudus! Salah
satu dari perintah-perintah itu diberikan untuk
memastikan umat-Nya tidak akan pernah melupakan
hubungan mereka pada Pencipta mereka. Bahkan, itu
dimulai dengan kata ingatlah.
(Teks: Keluaran 20:8-11)
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat; enam hari
lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala
pekerjaanmu,

74

tetapi hari ke tujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu;
maka jangan melakukan sesuatu pekerjan,

75

engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu
perempuan, atau jhambamu laki-laki, atau hambamu
perempuan, atau
76

hewanmu atau orang asing yang di tempat
kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan
menjadikan
77
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langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti
pada hari ke tujuh,

78

79

80

81

Sabat ada di pusat, atau di hati dari ke sepuluh perintah.
Hari Sabat adalah peringatan dari kejadian.
Sama tuanya dengan dunia itu sendiri!
Allah berjanji pada umat-Nya banyak berkat jika
mereka menurut Dia dan ingat peringatan kejadianNya.
(Teks: Yesaya 58:13, 14)
Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat
dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus-Ku;
apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari
kenikmatan,
dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau
menghormatinya dengan tidak menjalankan segala
acaramu,

82

dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata
omong kosong,

83

84

maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan...
Yesaya 58:13, 14
Jika orang mengingat akan peringatan, banyak masalah
yang dihadapinya - Allah yang dilupakan, hidup yang
tidak berarti, dan krisis identitas-semua akan teratasi.
Tidak akan ada teori evoluis!
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Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan
menguduskannya. Keluaran 20:8-11.

11 – Menciptakan untuk Sesuatu yang Lebih Baik
(Video: 8 dtk) Tapi sangat disayangkan, umat Allah
lupa. Mereka lupa menyembah Dia dan hari suci-Nya
dan,
85

tidak lama mereka mulai menyembah allah dari kayu
dan batu. Mereka lupa memandang kepada asal
mereka!
86

87

Di sana ada kebangunan dari beribadah Sabat selama
abad-abad sebagai nabi-nabi Allah telah meminta
perhatian kembali pada Allah pencipta. Yesaya
menekankan bahwa Allah tidak pernah bermaksud
untuk membatasi Sabat pada orang Yahudi.
Hari Sabat telah dilembagakan sebelum bangsa Yahudi
ada. Allah tidak membatasi berkat pada satu bangsa.

88

(Teks: Yesaya 56:6, 7) Dia mengundang setiap orang, di
mana saja untuk mengingat dan memelihara Sabat
dengan Dia. semuanya yang memelihara hari Sabat ...
89

mereka akan Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan
akan Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku.

90

...sebab rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi segala
bangsa. Yesaya 56:6, 7.

91
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Tidak ada dalam Alkitab menyebutkan hari ke tujuh
Hari Sabat Yahudi. Yesus menyatakan dengan jelas
bahwa itu adalah hari untuk semua manusia bilamana
Dia berfirman,
92

93

(Teks: 20:10) Dan Allah berfirman, ...tetapi hari ke tujuh
adalah Sabat Tuhan, Allahmu... Keluaran 20:10.

94

(Teks: Matius 12:8) Yesus juga berkata bahwa Dia
adalah Tuhan atas hari Sabat (Matius 12:8) oleh karena
Dia yang menjadikannya.
95

96

(Teks: Wahyu 1:10) Itulah sebabnya Yohanes Pewahyu
menyebutkan Pada hari Tuhan. Wahyu 1:10.
Sabat adalah lebih dari pada peringatan kejadian dan
Pencipta. Itu adalah tanda hubungan antara Allah dan
manusia.
(Teks: Yehezkiel 20:20) Kuduskanlah hari-hari SabatKu, sehingga itu menjadi peringatan di antara Aku dan
kamu,

97

98

supaya orang mengetahui bahwa Akulah TUHAN,
Allahmu. Yehezkiel 20:20.
Dia yang menjadikan Sabat itu suci saat penciptaan
adalah sama dengan yang membuat suci orang berdosa.
Pencipta kita juga adalah Juruselamat kita!
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(Teks: Markus 2:27) ...Hari Sabat diadakan untuk
manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, Markus
2:27

11 – Menciptakan untuk Sesuatu yang Lebih Baik
(Teks: Yehezkiel 20:12) Hari-hari Sabat-Ku juga
Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara
Aku dan mereka,
99

supaya mereka mengetahui bahwa Akulah Tuhan, yang
menguduskan mereka. Yehezkiel 20:12.

100

(Video: 12 dtk) Hari Sabat telah dilembagakan sebelum
dosa datang ke dunia, dan juga akan dirayakan setelah
dosa dibuang untuk selamanya dari Dunia.
101

(Teks: Yesaya 66:22, 23) Sebab sama seperti langit yang
baru dan bumi yang baru yang akan Kujadikan itu,
tinggal tetap di hadapan-Ku, demikianlah firman Tuhan,
102

demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal
tetap.

103

Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat,

104

maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud
menyembah di hadapan-Ku, firman Tuhan. Yesaya
66:22, 23
105
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106

Jika kita ragu mengenai Allah dan Sabat, kita dapat
melihat bagaimana Yesus memperlakukannya.

107

Lukas mengatakan pada kita apa yang dilakukan Yesus
pada hari Sabat:

108

(Teks: Lukas 4:16) Ia datang ke Nazaret tempat Ia
dibesarkan,

109

dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk
ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari
Alkitab. Lukas 4:16
Alkitab mengatakan bahwa menurut ‘kebiasaan’ Yesus
110

Kamus Webster mengatakan, Sabat;

111

hari ke tujuh dari minggu (Hari Sabtu). -Kamus
Webster’s New World, edisi second college.

112
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(Video: 6 dtk) Untuk selamanya, umat Allah akan
merayakan Sabat untuk menghormati Dia sebagai
Pencipta dan Penebus mereka. Jika Sabat dirayakan
sebelum dosa masuk ke dunia, dan itu akan dirayakan
ketika dunia telah dijadikan baru, bukankah itu patut
bahwa umat Allah harus merayakannya sekarang?
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(Video: 9 dtk) Jika sekiranya hari itu telah berubah atau
dilupakan antara waktu Adam dan Musa, Allah akan
mengembalikannya pada saat menulis Sepuluh Hukum
di Sinai
113

(Video: 11 dtk) Jika hari itu telah hilang antara Musa
dan Yesus, Kristus akan pasti telah mengembalikan
pada tempatnya.
114

(Video: 9 dtk) Jika hari itu telah dirubah ketika muridmurid hidup mereka pasti akan menuliskan mengenai
hal itu.
115

(Video: 9 dtk) Orang Yahudi, yang dengan ketatnya
mencatat waktu, tetap berbakti pada hari ketujuh, atau
hari Sabtu.
116

117

(Video: 19 dtk) Identitas hari perhentian tidak pernah
dipertanyakan selama kehidupan Yesus di dunia. Satu
satunya pertentangan timbul mengenai bagaimana Dia
memeliharanya. Para rabbi telah menyimpangkan
pemelihara Sabat dengan melembagakan secara sulit,
peraturan-peraturan tidak praktis. Yesus coba
menghilangkan tuntutan buatan manusia dan
menunjukkan arti dari pemeliharaan Sabat.
Ketika mereka menuduh Yesus melanggar Sabat oleh
karena Ia menyembuhkan orang pada hari itu, Dia
menjawab,

118

(Teks: Matius 12:12) ... karena itu boleh berbuat baik
pada hari Sabat. Matius 12:12

119
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120

(Video: 11 dtk) Arti dari pemeliharaan Sabat
ditunjukkan oleh pengikut-pengikut Yesus setelah Ia
mati. Dalam krisis ini, sahabat-sahabat Yesus
beristirahat sesuai perintah Allah, meninggalkan
pekerjaan untuk meminyaki tubuh Yesus hinggal
setelah jam Sabat lalu.
(Teks: Lukas 23:54-56) Hari itu adalah hari persiapan
dan sabat hampir mulai.

122

Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama
dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka
melihat kubur itu dan bagaimana mayat-Nya
dibaringkan.
123

Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempahrempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka
beristirahat menurut hukum Taurat. Lukas 23:54-56
124

125

(Video: 8 dtk) Hari sebelum Sabat, harapan mereka
pada Yesus telah hancur. Mereka menyaksikan Dia mati
dengan kematian yang kejam di atas salib. Anganangan mereka dan harapan-harapan tinggal dalam
kegelapan kubur. Mereka hendak meminyaki
jenazahnya.
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121

(Video: 18 dtk) Alkitab berkata bahwa Yesus
menyembuhkan dan melayani, Hari Sabat adalah
untuk menjadikan kita utuh, membuat kita bebas dari
perasaan bersalah, berprasangka, dan memetingkan
diri, dan memberikan kepada kita pikiran yang damai;
Adalah untuk mengembalikan kita pada gambar Allah
dan menunjuk kembali pada Pencipta kita! Inilah
pekerjaan di mana Yesus datang untuk
mengerjakannya, dan itu adalah pekerjaan murid-murid
setelah Ia meninggalkan mereka.

11 – Menciptakan untuk Sesuatu yang Lebih Baik
(Teks: Lukas 24:1)
...tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu
mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang
telah disediakan mereka. Lukas 24:1.
126

Mari kita lihat peristiwa-peristiwa dari ke tiga hari yang
patut menjadi kenang-kenangan.

127

1. Jum’at: Yesus mati; para wanita menyediakan
rempah-rempah dan minyak mur.

128

2. Sabtu (Hari SAbat): Yesus beristirahat dalam kubur;
Pengikut-pengikutnya juga beristirahat.

129

3. Minggu (Hari pertama minggu itu): Yesus bangkit
dari kematian! Para wanita datang untuk meminyaki
Yersus. Tidak ada keragu-raguan hari yang mana adalah
hari Sabat pada kematian Yesus.
130

(Teks: Yohanes 19:30) Yesus tergantung di kayu salib
pada hari persediaan dan berteriak, ...sudah selesai...
Yohanes 19:30.
131

Pekerjaan penebusannya telah selesai (genap)! Dia
beristirahat dalam kubur pada hari Sabat

132
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133

Sangat berarti hari apa dalam tujuh hari itu kita
rayakan. Seorang penulis Kristen bernama George
Vandeman menulis:
134

Bagaimana kita dapat melihat pengikut-pengikut-Nya
menolak menajiskan jam-jam yang suci walaupun
dengan perbuatan kasih mereka,
135

bagaimana kita dapat melihat Dia mati di kayu salib
oleh karena hukum tidak dapat kompromi walaupun itu
untuk menyelamatkan nyawa-Nya 136

bagaimana kita dapat berdiri dalam cahaya dari Kalvari
dan mengatakan itu tidak apa-apa?

137

Pencipta katakan Ingat, namun begitu banyak yang
lupa! Tapi itu bukanlah kehendak Allah. Yesus
mengharapkan bahwa umat Kristen harus memelihara
Sabat selamanya.
138

(Teks: Matius 24:20) Berdoalah, supaya waktu kamu
melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan
jangan pada hari Sabat. Matius 24:20
139
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(Video: 6 dtk) dan bangkit pada hari Minggu, hari
pertama minggu itu. Walaupun dalam kematian Yesus
memelihara Sabat; Dia beristirahat dalam kubur pada
hari Sabat. Sementara kita berdiri dekat salib, kita
dapat merasakan bahwa hari apa sajadalam tujuh hari
itu tidak berlaku! Karena merusakkan Sabat akan
merusak kejadian, dengan Sinai, dan dengan Kalvari itu
sendiri!
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(Video: 6 dtk) Yesus mengharapkan bahwa umat
Kristen tahun 70 T.M., ketika Yerusalem dibinasakan,
masih tetap memelihara Sabat!
140

141

142

(Teks: Kisah 17:1, 2)
Catatan-catatan Perjanjian Baru bahwa pengikutpengikut Yesus memelihara Sabat setelah kebangkitan:
Tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat
orang Yahudi.
Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga
hari Sabat berturut-turut ia membiacarakan dengan
mereka bagian-bagian dari Kitab Suci. Kisah 17:1, 2.
Pada hari Sabat yang lain ketika Paulus sedang
berkhotbah, beberapa orang Gerika datang dengan
permohonan:
(Teks: Kisah 13:42, 44) mereka diminta untuk berbicara
tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya.

143

Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh
kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah.
Kisah 13:42, 44
144

Kenyataannya, buku Kisah Para Rasul mencatat 84
perkumpulan yang diadakan Paulus pada hari Sabat.

145

Hari Sabat mengalir seperti untaian benang emas dari
buku Kejadian hingga Wahyu, yang menguraikan
mengenai mereka yang bersedia untuk bertemu Yesus
pada Kedatangan-Nya yang kedua kali!
146
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(Teks: Wahyu 14:12) Yang penting di sini ialah
ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah
Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14:12
147

Jika kita menyembah Allah Pencipta kita setiap minggu
pada Sabat Hari Ke tujuh, kita tidak akan pernahupa
darimana kita datang atau Siapa pencipta kita dan dunia
disekitar kita.
149

Jika kita memelihara Sabat setiap minggu, kita tidak
perlu heran siapa kita - anak-anak Allah, Raja Semesta!

150

Kita tidak perlu heran bagaimana kita berada - kita ada
di sini oleh karena Allah menghendaki kita, oleh karena
Dia menjadikan kita.
151

152

Yesus yang sama yang meminta kita untuk ingat,
mengulurkan tangannya pada kita malam ini - tangantangan yang pernah dipaku pada salib Kalvari untuk
dosa-dosamu - dan dengan lembut memanggil, Ikut
Aku.
Maukah Anda mengikuti Penciptamu sekarang?
Maukah Anda mengikut perintah untuk mengingat hari
Sabat yang Ia jadikan bagi Anda? Maukah Anda
menyembah Ia setiap Sabat setiap hari ke tujuh?

153
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148

(Teks: Yohanes 14:15)
Yersus berkata, Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu
akan menuruti segala perintah-Ku. (Yohanes 14:15)
dan salah satu dari perintah-perintah tersebut
menyebutkan kita agar ingat akan hari Sabat

11 – Menciptakan untuk Sesuatu yang Lebih Baik

154

24

Sabat bukanlah masalah yang mudah di mana hari apa
saja kita berbakti. Itu adalah masalah mengikut Yesus
sepanjang jalan. Itu adalah masalah berdiri dengan
Adam dan Hawa sementara mereka berbakti di Eden
pada hari Sabat yang pertama.
Itu adalah masalah menurut perintah Allah dengan
Musa ketika Allah berkata, Ingatlah dan kuduskanlah
hari Sabat.
Adalah masalah berbakti pada hari yang sama
sebagaimana Yesaya, Yeremia, Daniel dan semua
raksasa iman dari Perjanjian Lama.
Adalah masalah memuji Allah setiap Sabat sementara
Pencipta dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes.
Adalah masalah menjadi bahagian dari umat Allah
akhir zaman yang, menurut Wahyu, memelihara
hukum-hukumku. Maukah Anda berkata, Ya Yesus,
Aku akan berdiri dengan Anda. Aku akan
mendahulukan engkau. Aku akan mengikut Anda
sepanjang jalan. Jika ini adalah keinginanmu,
angkatlah tanganmu sementara kita berdoa.

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos
Jangan biarkan itu terjadi padamu

1

2

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos

3

Mitos mudah diterima sebagai kebenaran jika mereka
telah ada untuk waktu lama. Ambil kasus laba-laba.
Sekitar tahun 350 S.M. Aristotle filsuf besar orang
Grika menggolongkan laba-laba mempunyai enam
kaki.
Dan untuk 20 abad kemudian orang percaya bahwa
laba-laba punya enam kaki. Tidak ada yang perduli
untuk menghitung. Siapa yang berani menantang
Aristotle yang besar?
Selanjutnya datang Lamarck, ahli biologi yang terkenal
dan penyelidik alam. Dia menghitung kaki dari labalaba. Dan terka berapa kakinya ketika dia hitung?
Persisnya delapan! Mitos yang telah diajarkan sebagai
kebenaran untuk berabad-abad telah dirusak oleh
karena Lamarck mau menghitungnya.
Mungkinkah mitos agama itu telah masuk ke dalam
gereja Kristen? Mungkinkah kita menghadapi sesuatu
yang lebih penting daripada enam atau delapan-kaki
laba-laba disini? Jutaan orang berbakti pada hari
pertama dari minggu percaya bahwa itu adalah Sabat
Alkitab. Pada sessi akhir, kita temukan bahwa hari ke
tujuh dari minggu, Sabtu, adalah Sabat Allah yang
benar. Seperti buku teks untuk 2.000 tahun diajarkan
secara salah bahwa laba-laba berkaki enam, jadi jutaan
orang telah menerima mitos mengenai Sabat. Alasan
Anda menghadiri seri Alkitab ini oleh karena hatimu
rindu untuk kebenaran. Engkau ingin mengetahui apa
sebenarnya disebutkan firman Allah. Anda tidak
berminat agama apa yang diajarkan pimpinan. Anda
ingin mengetahui apa firman Allah. Mari mengulangi
apa yang kita temukan pada sessi yang lalu.

1
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4

(Video: 8 dtk) Kita telah belajar bahwa Allah telah
memberikan kita hari khusus setiap minggu - Hari
Sabat- di mana kita menyembah Dia dan mengingat
pekerjaan-Nya sebagai Pencipta kita. Kita pelajari Hari
Sabat bukanlah hari apa saja - tapi hari yang ketujuh
dari minggu itu. Dan kita pelajari bahwa Sabat akan
tetap dipelihara apabila dunia ini berakhir dan kita
berada di surga dengan Pencipta kita.
Tetapi sementara kita melihat di sekeliling dunia kita,
kita temukan bahwa banyak orang-hampir semua orang
kenyataannya-tidak menyembah Allah pada hari
ketujuh.

5

Bahkan banyak tidak menyembah Allah Alkitab, tapi
alah-alah lain.

6

7

Walaupun banyak dari mereka menyembah Dia pada
hari yang lain daripada yang telah Dia tentukan sebagai
hari-Nya yang suci. Mengapa begitu? Apakah Allah
merubah hari itu? Adakan seseorang menukarnya?
Mengapa begitu banyak orang memelihara hari yang
lain, seperti Minggu, sebagai hari Allah, daripada Sabat
hari ke tujuh?
Kita telah mempelajari bahwa Alkitab mengatakan
pada kita bahwa dalam hukum-Nya, Allah memberikan
kita di dunia sebuah tanda - tanda yang sangat khusus:

8

(Teks: Yehezkiel 20:12, 20)
Hari-hari Sabat-Ku juga Kuberikan kepada mereka
menjadi peringatan di antara Aku dan mereka,
9

supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN,
yang menguduskan mereka...

2

10
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Kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, sehingga itu menjadi
peringatan di antara Aku dan kamu,

11

supaya orang mengetahui bahwa Akulah TUHAN,
Allahmu. Yehezkiel 20:12,20

12

14

(Video: 10 dtk) Mari kita ulangi sejenak apa yang kita
telah temukan dalam pekabaran ini, dengan
mempelajari Firman Allah.
Ketika Allah selesai menjadikan Planet Dunia dan
manusia, Dia menciptakan Sabat.
sebagai peringatan Kejadian-Nya pada hari ke tujuh
dan untuk sejarah dunia seterusnya.

15

Ketika Allah menuliskan hukum-Nya di Gunung Sinai,
Dia menaruh di tengah hukum adalah perintah Sabat.

16

(Video: 5 dtk) Perintah ini untuk selamanya
mengingatkan manusia bahwa dia tidak terjadi begitu
saja.
17

3
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13

(Video: 4 dtk) Alkitab, dari permulaan sampai akhir,
menyaksikan bahwa Allah telah mendirikan hari Sabat
dan bahwa hari Sabat adalah hari ke tujuh dari minggu
itu. Dan tidak ada dalam Alkitab menyatakan Allah
bermaksud merubah hari kebaktian dan perhentian yang jadi tanda antara diri-Nya dan Umat-Nya.

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos
Alasan Dia meminta manusia memelihara hari ke tujuh
adalah Dia menjadikan dunia dalam enam hari

18

dan berhenti pada hari ke tujuh. Mengenai perintahNya, Allah melalui Musa, mengatakan orang tidak akan
mengurangi atau menambahkannya.
19

(Teks: Ulangan 4:2)
Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan
kepadamu dan janganlah kamu menguranginya,
20

dengan demikian kamu berpegang pada perintah
Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.
Ulangan 4:2. Allah juga memberitahukan mereka,
21

(Teks: Mazmur 89:35)
Aku tidak akan melanggar perjanjian-Ku, dan apa yang
keluar dari bibir-Ku tidak akan Kuubah. Mazmur 89:35
22

4

23

Yesus sendiri menunjukkan ketentuan yang sama
memuliakan Hukum yang diberikannya di Gunung
Sinai. Dia beritahukan orang dalam Khotbahnya di atas
Gunung bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan
Hukum Allah tetapi untuk menggenapinya!

24

(Teks: Matius 5:17-19)
Perhatikan kata-kata-Nya: Janganlah kamu menyangka,
bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk
meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos
Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama
belum lenyap langit dan bumi ini,

25

satu iota atau satu titikpun tidak akan ditiadakan dari
hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.

26

27

28

ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam
Kerajaan Sorga... Matius 5:17-19
Ketika Allah memberikan Sepuluh Hukum pada umatNya, Dia juga menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun
yang akan merevisi atau mengubah instruksi dari bibirNya yang suci
Yesus sendiri menunjukkan oleh contoh-Nya bahwa Ia
mau menghormati hari yang Ia dan Bapa-Nya telah
jadikan suci pada minggu pertama dari sejarah dunia.

29

(Lukas: 4:16)
Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut
kebiasaan-Nya
30

pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri
hendak membaca dari Alkitab. Lukas 4:16

31
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Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah
hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan
mengajarkannya demikian kepada orang lain,

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos
Apabila pemuka agama menuduh murid-murid Yesus
melanggar Sabat, Yesus berkata Dia adalah Tuhan atas
hari itu.
32

(Teks: Markus 2:27,28)
Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia
untuk hari Sabat.
33

Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.
Markus 2:27, 28.

34

Tidak hanya Yesus menghormati hari Sabat, tetapi Dia
meminta murid-murid-Nya untuk berdoa agar mereka
dapat memelihara hari-Nya yang suci sampai jauh ke
masa yang akan datang.
35

36

(Teks: Matius 24:20)
Kita temukan permohonan ini dalam Matius 24:20:
Berdoalah, supaya waktu kamu melarikan diri itu
jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari
Sabat.
Di sini Yesus membicarakan pelarian dari Yerusalem
oleh pengikut-pengikut-Nya yang berhubungan pada

37

pengepungan tahun 70 T.M. oleh Kerajaan Roma.

38

Ketika Dia disalibkan Dia harapkan bahwa pengikutNya akan terus menghormati Sabat.
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40

41

Yahudi ortodoks telah menyembah hari ke tujuh sejak
Keluaran, lebih dari 3500 tahun lalu. Di mana saja
mereka berada, mereka tetap mengetahui Sabtu, hari ke
tujuh dari minggu itu, sebagai hari yang telah
diasingkan Allah untuk berbakti.

(Teks: Lukas 23:54-56; 24:1)
Hari itu adalah hari Persediaan, dan Sabat hampir
mulai.
42

Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama
dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka
melihat kubur itu dan bagaimana mayat-Nya
dibaringkan.
43

Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempanrempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka
beristirahat menurut hukum Taurat.
44

Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu
mereka pergi

45

ke kubur membawa rempah-rempah yang telah
disediakan mereka. Lukas 23:54-56; 24:1.

46
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Walaupun Alkitab adalah satu-satunya sumber dari
informasi, kita dapat tetap menentukan hari mana
adalah hari ke tujuh, atau Sabat. Sementara kita
kembali pada penghitungan waktu penyaliban, buku
Lukas meringkaskan peristiwa-perinstiwa akhir minggu
itu.
Setelah Kristus mati di salib pada hari Jumat, Alkitab
memberikan komentar:

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos
Kebanyakan umat Kristiani merayakan apa yang
disebut Hari Jumat Agung (Paskah) untuk mengenang
kematian Kristus. Mereka merayakan Minggu Paskah
untuk mengenang Kebangkitan Kristus.
47

Alkitab mengatakan pada kita bahwa hari di antara ke
dua hari tadi adalah Sabat, menurut hukum Taurat.

48

49

(Video: 4 dtk) Walaupun Lukas menulis kata-kata ini
beberapa tahun setelah salib, dia tetap menyebutkan
Hari Minggu sebagai hari pertama minggu itu, Dan dia
tetap menyebutkan hari Ke tujuh Sabat. Alkitab
mencatat dengan jelas untuk membedakan ke dua hari
ini.
Kenyataannya, rasul-rasul meneruskan kebaktian dan
berkhotbah pada hari ke tujuh Sabat untuk beberapa
tahun setelah salib.

50

51

(Teks: Kisah 13:14,42,44)
Alkitab membicarakan mengenai Paulus dan temantemannya ketika mereka mengunjungi Antiokia
mereka
...Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu
duduk di situ.
Kisah 13:14. Kemudian, Setelah selesai ibadah, banyak
orang Yahudi,

52

mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula
pada hari Sabat berikutnya.

53
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54

55

57

(Teks: Kisah 18:4)
Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah
ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi
dan orang-orang Yunani. Kisah 18:4
Dari fakta-fakta alkitab, seseorang dapat dengan mudah
melihat tidak ada bukti bahwa Kristus dan muridmurid-Nya merubah hari kebaktian.
Tidak ada catatan dalam Alkitab yang memerintahkan
perubahan seperti itu!
Tidak satupun penulis Perjanjian Baru mengatakan
perubahan mengenai Hari Sabat!
Ada kemungkinan artikel dalam buku Perjanjian Baru
dari Alkitab mempunyai perubahan yang penting
terjadi!
(Teks: Mazmur 89:34)
Allah berkata, Aku tidak akan...dan apa yang keluar
dari bibir-Ku tidak akan Kuubah. Mazmur 89:34.
Allah tidak merubah Hukum-Nya dan tidak ada satu
orangpun punya hak untuk merubah Hukum Allah!
Para sarjana dari berbagai kelompok pemelihara hari
Minggu mengakui ini.
James Gibbons Kardinal Katolik menuliskan: Engkau
dapat membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu,
dan engkau tidak akan menemukan satu barispun yang
memberi kuasa menyucikan hari Minggu.

58

Kitab Suci memaksakan penyucian Sabtu.
- The Faith of Our fathers, hal. 111, 112

59
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56

Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh
kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah.
Kisah 13:42, 44.
Adalah kebiasaan Paulus untuk berbakti dalam synagog
setiap Sabat.

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos
Clovis G. Chappel, seorang Metodis, membuat hal yang
sama, ketika dia berkata, Alasan kita menyelidiki hari
pertama daripada hari ke tujuh didasarkan pada tidak
adanya perintah positif.
60

Seseorang akan mencari Kitab Suci dengan sia-sia
untuk kuasa untuk merubah hari ke tujuh ke hari
pertama. - Ten Rules for Living, hal. 61.
61

62

Tidak ada catatan alkitab bahwa Kristus atau muridmurid-Nya memelihara hari yang lain atau memberikan
instruksi orang lain melakukan seperti itu!
Jadi bagaimana pemelihara Hari Minggu memulainya?
Anda mungkin bertanya.
Kita belajar dari Socrates Scholasticus, sejarawan abad
ke lima: Hampir semua gereja di seluruh dunia
merayakan kesucian misteri (the Lord’s Supper/
Perjamuan Suci) pada Sabat setiap minggu,

63

namun umat Kristiani dari Alexandria dan Roma, oleh
karena beberapa tradisi kuno, telah meniadakan hal ini.
-Sejarah Gerejawi, yang di kutip oleh C. B. Haynes,
From Sabbath to Sunday, hal. 35
64
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65

Ahli sejarah lain mencatat bahwa banyak kelompok
gereja menyucikan Sabat hari ke tujuh selama Abad
Pertengahan, dan praktek-praktek ini di dokumentasi
dengan baik di zaman modern oleh umat Kristiani di
seluruh dunia.

66

Banyak sejarawan gereja menempatkan permulaan
perubahan hari-hari secara sedikit demi sedikit di
sekitar 70 T.M. dan 135, pada saat dua pemberontakan
berdarah dan sangat pahit oleh kaum Yahudi
dipatahkan oleh tentara Roma.
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67

Kemarahan memuncak dari Roma terhadap Yahudi,
ditambah dengan konflik antara Yahudi dan umat
Kristiani, mendorong keputusan terburu-buru anti
Yahudi, di mana sebagai gantinya menimbulkan anti
Yahudi yang kuat selama Kerajaan Roma. Umat
Kristiani menjadi bertambah sensitif mengenai
identifikasi dengan bangsa Yahudi.
Sejak pemelihara Sabat cenderung mengidentifikasi
mereka dengan bangsa Yahudi, banyak umat Kristiani
mulai meremehkan kewajiban-kewajibannya.
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Satu hal yang menarik bahwa Hari Minggu itu di
perkenalkan sebagai Hari Paskah

68

sebagai suatu usaha untuk menyatakan kepada
pemerintah Roma bahwa orang-orang Kristen bukan
orang Yahudi. Ibid.,h. 237
69

Mudah untuk melihat bagaimana kehidupan orangorang Kristen di ibukota kerajaan Roma menyingkir
diri dari penyuci Sabat.
Lokasi itu menjadi pusat permusuhan yang kuat.
70

(Video: 7 dtk)
Mereka yang malu untuk memelihara Sabat di Roma
sebagian besar berasal dari orang kafir yang bertobat.
71

(Teks: Roma 11:13)
Adalah menarik bagaimana surat Paulus ditujukan
kepada sidang di Roma: Aku berkata kepada kamu, hari
bangsa-bangsa bukan Yahudi... Roma 11:13
72

Orang-orang Kristen baru saja bertobat dari penyembah
berhala, yang tidak memelihara hari Sabat sebagai
kepercayaan orang Yahudi yang selalu memelihara hari
Sabat.
73
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74

75

Tetapi mengapa hari Minggu yang dipilih daripada hari
yang lain dalam minggu itu?
Itu pertanyaan yang bagus?
Penyembah-penyembah berhala dalam Kekaisaran
Roma merayakan hari Minggu sebagai hari matahari.
Kekaisaran Roma menyatakan sebagai perwakilan
dewa matahari, koin-koin lencana mereka dicap
matahari.
Beberapa ahli agama percaya bahwa gereja melihat
keuntungan dalam kompromi dengan penyembahpenyembah berhala.
Dengan mengambil beberapa kebiasaan penyembah
berhala, mereka masuk ke agama lain dengan cepat.
Dan ada keuntungan juga untuk Kaisar menyatukan
mereka menjadi satu agama yang besar.
Untuk abad-abad ini hari Minggu di rayakan, bukan
sebagai hari yang suci tetapi sebagai hari libur
Dua hari tersebut dinyatakan sebagai hari suci.

76

Orang-orang kristen secara berangsur-angsur
berkompromi dengan iman.

77

Pengikisan kemurnian gereja masa rasul-rasul membuat
mereka berusaha bersih, tetapi pada generasi kedua dan
ketiga orang-orang kristen datang
78

kita akan melihat bukti dari kompromi dan
kemurtadan.

79

Kenyataan yang mereka terima adanya undang-undang
hari Minggu yang sudah dilakukan oleh kekaisaran
konstantin Roma, Maret 7, 321 T.M.
12
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Selagi masih penyembah berhala, ia membuat
peraturan: Pada hari matahari itu para penguasa dan
masyarakat menghentikan semua kegiatan mereka.
81

Bagaimanapun orang-orang yang berada di pedesaan
yang pekerjaannya sebagai petani boleh melakukan
pekerjaan.
82

83

84

Di tahun 325, uskup Sylvester dari Roma merubah hari
pertama dengan sebutan hari Tuhan
Historia Ecclesiastiva, h. 739
Dewan Laodikia di tahun 364 mengadakan tindak lanjut
hukum yang telah dibuat.
Orang-orang kristen janganlah berdiam diri pada hari
Sabtu ......tetapi mereka harus bekerja pada hari itu,

85

tetapi hari Tuhan akan menjadi satu hari yang khusus
yang dihormati dan sebgai umat kristen, sedapat
mungkin,
86

tidak bekerja pada hari itu.

87

Walaupun demikian Orang-orang kristen masih
menyucikan Sabat pada abad ke 7, Pope Gregory
mengumumkan
88
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Langkah berikutnya geraja Romawi pemeliharaan hari
minggu sebagai bagian dari integral kekristenan.
Keadaan inilah yang pertama kali mendapat perhatian
untuk pemeliharaan hari minggu.

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos
Adalah nabi antikristus mereka yang mempertahankan
untuk tidak bekerya pada hari ke tujuh.
The Law of Sunday, quoted in C B Haynes
From Sabbath to Sunday, h. 43
89

(Video: 7 dtk) Pada saat itu Alkitab susah diperoleh
sebagaimana sekarang ini. Doktrin disampaikan
melalui mulut ke mulut hingga kaum awam hampir
tidak dapat membedakan Kitab Suci dan tradisi
90

Sampai orang-orang mengetahui kebenaran itu
sebagaimana diajarkan oleh Kristus dan murid-muridNya.
Berabad berlalu,
91

lalu datanglah reformasi Protestan, yang
mempertanyakan beberapa tatacara dan tradisi yang
menggantikan ajaran-ajaran Firman Tuhan.
92

Yang diharapkan dari reformasi adalah Hanya Alkitab
dan Alkitab sajalah dasar peraturan iman kita.

93

Banyak, seperti Huss dan Jerome, membayar penurutan
mereka kepada Alkitab dengan dibakar pada tiang
pancung
94

95
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Bagaimanapun, setelah abad ke enam, kebenaran Sabat
hampir saja terhenti, oleh tradisi.
Ada beberapa yang berusaha apa yang diajar Alkitab.
Mereka menerima tanpa ragu apakah itu benar atau
fiksi.
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96

untuk lebih seribu tahun lamanya sebelun munculnya
Protestan, Gereja Katolik, atas kuasa Ilahi, telah

97

merubah penyucian hari dari Sabtu ke Minggu
The Christian Sabbath, h. 16

98

Dari buku Convert’s Catechism, kami membaca:

99

Pertanyaan: Yang mana hari Sabat?

100
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Kadang-kadang orang menerima ini tanpa bertanya.
Untuk abad-abad ini orang percaya bahwa dunia adalah
pusat dari alam semesta. Mereka percaya matahari dan
seluruh planet-planet berputar mengelilingi bumi.
Ada tiga tantangan dongeng yang dipikirkan oleh
Copernicus. Dia mengajarkan bahwa, Matahari, bukan
bumi, adalah pusat dari alam semesta. Apakah Anda
mengetahui siapakah yang paling menentang dia?
Pimpinan gereja -- guru-guru agama. Mereka berteriak,
Engkau tidak dapat merubah surga.
Tentu, Copernicus tidak dapat merubah surga.
Dia menonjolkan tradisi yang berabad-abad yang tidak
mempunyai dasar ilmiah. Copernicus menyatakan
kebenaran.
Mempercayai sesuatu untuk waktu lama tidak berarti
itu benar.
Bagaimana Sabat berubah? Dengarkan kutipan berikut
dari pengarang-pengarang Katholik di mana gereja
menuntun perubahan dari Sabat ke Minggu.
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Jawab: Sabtu itulah hari Sabat

101

Pertanyaan: Mengapa kita menyucikan hari Minggu
bukannya hari Sabtu?

102

Jawab: Gereja Katholik telah memindahkan kesucian
dari hari Sabtu ke hari Minggu.
Perubahan ini dibuat oleh Konsili di Laodicea T.M. 336
103

Mengapa, boleh saudara bertanya, Gereja Katholik,
dengan bebas dan terbuka, merubahnya?
jawabannya karena adanya kuasa Gereja Katolik.
104

105

Satu dari beberapa perbedaan di antara Protestan dan
Katolik pada permulaan reformasi adalah kekuasaan
gereja.
Ketika Martin Luther menyatakan bahwa, dia benarbenar mengikuti Alkitab dan hanya Alkitab, dia
memberikan tantangan kepada lembaga gereja Katholik
yang hanya berdasar tradisi semata-mata.
Council of Trent telah memutuskan posisi Gereja
Katholik sehubuagan dengan tradisi dan hubungannya
dengan Alkitab dan menggabungkan itu.

106

Akhirnya, pada 18 Januari 1562, semua keraguan diatasi.

107
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108

Archibishop dari Reggio mengadakan pembicaraan
dimana secara terbuka menyatakan bahwa tradisi
melebihi Kitab Suci.
Canon and Tradision, h. 263
Alkitab tidak mendukung ide bahwa tradisi adalah
basis dari doktrin gereja.
Ingatkah saudara pertanyaan yang ditanyakan Yesus
kepada pimpinan-pimpinan agama pada jaman-Nya.

(Teks: Matius 15:3,9)
Dia bertanya, Mengapa kamupun melanggar perintah
Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?
110

Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan
ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Matius 15:3,9
111

112

Apakah Anda akan mengikuti Kristus dan Alkitab atau
tradisi manusia?
Itu bukan hanya masalah hari atau tanggal?
Itu adalah masalah siapakah yang kita taati?
Itu adalah permasalahan sebenarnya!
Adakah Yesus Kristus - atau tradisi-tradisi dari beberapa
organisasi yang lain?
Kita telah mengutip dari beberapa orang yang
berpendidikan dan dapat dipercaya dan sejarah. Tetapi
di sini ada beberapa pernyataan mengenai perubahan
Sabat.

113
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114

115

Kita perhatikan pernyataan ini: Adalah gereja Katholik
yang menentukan hari Minggu harus menjadi hari
kebaktian bagi umat Kristen untuk menghormati hari
kebangkitan.
-Karl Keating, Catholicism and Fundamentalism 1988, h.
38
Pernyataan lain yang menyebabkan Anda berhenti dan
berpikir datang dari Saint Catherine Catholic Church
Sentinel, 21 Mei 1995. Dikatakan, Hal yang paling
berani, perubahan secara revolusioner yang pernah
terjadi oleh gereja di abad pertama ialah. Hari Suci,
Sabat dirubah dari Sabtu ke Minggu..... bukannya dari
Kitab Suci namun dari perasaan gereja bahwa dia
mempunyai kuasa...

116

Mereka yang berpikir bahwa Kitab Suci seharusnya
menjadi satu-satunya otoritas, harus secara logis
menjadi Masehi Advent Hari Ketujuh dan menyucikan
hari Sabtu.
117

Dalam nubuatan Daniel 7, Allah menyatakan pada
Daniel bahwa tanduk kecil dari Daniel 7:21,25

118
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(Teks: Daniel 7:25)
berusaha untuk mengubah waktu dan hukum.
NUBUATAN DIGENAPI!
Di sini prediksi yang nyata bahwa kuasa agama dunia
akan mencoba merubah hukum Allah.
Hanya ada satu perintah dalam sepuluh hukum
mengenai waktu - hukum Sabat.
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120

Gereja Roma berpikir melakukan ini, tetapi Allah tetap
sama saat ini sebagaimana ketika Ia menjadikan langit
dan bumi dan Dia tidak pernah merubah apa yang telah
dilembagakan-Nya di taman Eden.
Kenyataannya, Nubuatan memanggil setiap orang di
mana saja untuk menyembah pencipta-Nya, oleh karena
Dia adalah satu-satunya yang akan mengadili manusia.

122

(Teks: Wahyu 14:12)
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang
kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada
Yesus.
Wahyu 14:12
Mereka yang mempunyai iman akan Yesus, akan yang
memelihara hukum-hukum-Nya.

123

124

Ya, Tuhan meminta kita untuk MENGINGAT Dia
sebagai Pencipta kita dengan memelihara Hari KudusNya.
Untuk melakukan sebagaimana yang diminta-Nya
berarti kita menunjukkan kesetiaan kita kepada-Nya.
Apabila seseorang memelihara sabat yang dibuat
manusia dia menurut adat istiadat manusia.
Kita menuruti kehendak Allah adalah kesukaan kita
mengikuti-Nya.
Allah mempunyai sesuatu yang ingin dikatakan
mengenai tradisi manusia
.
(Teks: Markus 7:6,7)
.....Bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh dari pada-Ku

125
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121

Nubuatan ini diberikan untuk memanggil orang yang
siap bertemu dengan Yesus apabila Dia kembali di
awan-awan dalam kemulian.
Mereka yang memberikan sambutan dan bersedia
dijelaskan sebagi berikut.
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Percuma mereka beribadah kepada-Ku sedangkan
ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Markus 7:7
126

127

(Teks: Markus 7:9)
Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah
Allah, supaya kamu dapat memelihara ada istiadatmu
sendiri.
Markus 7:9
(Teks: Markus 7:6)
Yesus berkata, padahal hatinya jauh dari pada-Ku
Lihatlah, bahwa ini adalah sungguh-sungguh dari hati.
Masalah cinta.

128

(Teks: I Yohanes 5:3)
Alkitab katakan: Sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya.
Perintah-perintah-Nya itu tidak berat.
129

130

Yesus, suatu hari mengajar, menceritakan kepada
pendengar-Nya bahwa tidak semua orang akan masuk
ke surga.
Dia berkata, bahwa kamu mengetahui pohon dari buah
apakah itu buah yang baik atau buah yang buruk.
(Teks: Matius 7:21)
Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan,
Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga,

131

melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku
yang di sorga.
Matius 7:21
132
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133

135

136

Jika Anda mengasihi Dia, Anda akan membiarkan Dia
mengatur hidupmu sehingga kita dapat melakukan
kehendak-Nya.
Apabila Anda memelihara Sabat, kita tidak hanya
memelihara perintah Allah, tapi kita membuka hidup
kita kepada berkat-berkat yang ajaib.
Kita menyiapkan hari yang khusus dalam satu minggu
untuk mengingat akan Pencipta kita maka kita menjadi
lebih mengenal akan Pencipta kita.
Kehidupan kita sibuk setiap harinya.
Setiap orang kelihatan sangat sibuk.
Begitu banyak yang harus dikerjakan dan sedikit waktu
untuk menyelesaikannya.
Di tengah-tengah semua kesibukan dan stres, Allah
mengundang kita untuk mengasingkan satu hari dalam
satu minggu untuk berhenti.
Dia mengundang kita untuk menghabiskan waktu itu
bersama Dia, menyembah Dia, berbicara dengan-Nya,
mendengarkan Dia sementara Dia berbicara pada kita
melalui Firman-Nya, yaitu Alkitab
Sungguh suatu kesempatan untuk satu hari dalam satu
minggu memikirkan dan berkomunikasi dengan
seseorang yang menciptakan kita.

21

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos

134

Sangat sederhana. Allah mengetahui siapa milik-Nya
dengan melihat buah-buah kehidupan mereka.
Bukan hanya mereka yang menyatakan sebagai milik
Allah tetapi mereka yang melakukan apa yang Dia
perintahkan kepada mereka.
Mereka inilah yang akan disambut dalam kerajaan
Allah.

12 – Berjuta Ditipu oleh Mitos

137

22

Baiklah saya menjelaskan masalah utama kepada
saudara
Pada satu sisi kita mempunyai kebenaran disisi lain
tradisi.
Di satu sisi kita punya Alkitab disisi lain ajaran-ajaran
manusia
Di satu sisi kita mempunyai perintah Allah di sisi yang
lain doktrin-doktrin manusia
Di satu sisi kita mempunyai Sabat di sisi lain ada hari
Minggu
Bukanlah masalah hari tetapi masalahnya adalah siapa
yang berkuasa.
Bukanlah masalah menurut Allah tetapi masalah
mengikuti Yesus.
Maukah Anda membuat keputusan untuk
mempercayakan hidupmu mengikuti kebenaran Allah
daripada menerima tradisi buatan manusia?
Mengapa tidak mengatakan pada Yesus bahwa Anda
akan mengikuti Dia sepanjang hidup sementara kita
berdoa

13 – Apa Yang Terjadi Bila Anda Mati?
Surga, Neraka, atau Tidak Ada Apa-apa?

1

3

4

Mungkinkan bagi kita dapat memiliki kedamaian
seperti itu saat kita menghadapi kematian? Apa yang
menjaga kita dari kejatuhan saat kematian tiba?
Masih banyak pertanyaan yang tak terjawab tentang
kematian. Apa yang terjadi saat seseorang mati?
Adakah surga? Atau neraka? Atau tidak ada apa-apa?
Anda mengetahui apa yang terjadi pada tubuh, tetapi di
manakah oknum yang ada pada saat hidup?
Bila manusia mati, apakah mereka lenyap atau mereka
hidup di suatu tempat yang lain?
Kepedihan kerena kematian sering membakar bahwa
kita sungguh mengingini untuk percaya bahwa PASTI
seorang yang kita kasihi tidak benar-benar hilang--dan
jika kita cari, kita akan menemukan jalan agar kita
masih dapat berbicara dengan mereka.

1
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2

Pada tahun 1956 seorang dari Kongo, jajahan Belgia,
tertangkap di dalam peperangan sipil yang sangat
mencekam. Rumah sakit dr. Paul Carlson dikuasai oleh
pemberontak. Banyak pegawai rumah sakit yang di
bunuh. Sangat disayangkan dr. Carlson salah satu di
antara yang terbunuh. Waktu mayatnya ditemukan
beberapa hari setelah ia mati, terdapat kitab Perjanjian
Baru di dalam kantong jaketnya. Setiap halaman kitab
tersebut, dokter itu menulis tanggal.
Satu hari sebelum ia tertembak, ia menulis sebuah kata,
Damai.
Damai di wajah pada saat yang sukar. Damai di wajah
saat kematian. Bagaimana dr. Paul Carlson dapat
memberikan damai seperti itu?
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5

Sungguh, suara-suara terdengar menyakinkan kita
bahwa semua ini benar dan mungkin.
Sehubungan dengan pengatara pemanggil jenayang
James Van Praagh, sebagai contoh.
Bukunya berjudul Talking to Heaven: A Medium’s
Message of Life After Death (Berbicara ke Surga:
Pekabaran dari seorang Pengantara tentang Kehidupan
Setelah Kematian), meluncur ke atas menduduki
puncak di daftar buku terlaris setelah pengalamannya
di dalam pertunjukkan Larry King.
Hati kita menjerit ingin mengetahui kebenaran yang
sebenarnya tentang kematian dan memiliki kedamaian
saat menghadapi kuburan.

6

7

(Video: 5 dtk) Apakah Allah memiliki sesuatu untuk
dikatakan tentang hal ini?
Apakah Alkitab memiliki sesuatu untuk dikatakan saat
kita mati?
Jawaban sesungguhnya adalah YA!
Dan jawaban terdapat dalam kebangkitan dari Yesus
Kristus.

8

Setelah Yesus mati di salib, sahabat-sahabat-Nya
menguburkan jenazah-Nya, alkitab berkata, di kubur
Yusuf yang baru.
9

10

2

Gubernur Roma Pilatus mengirim seorang penjaga, dan
serdadu-serdadunya memeteraikan batu penutup
kuburan dengan meterai Roma.
Sekarang tidak seorangpun dapat mengambil jenazahNya
Tidak ada seorangpun, kecuali Bapa yang di Surga.
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Pada pagi-pagi Hari Minggu saat masih gelap, seorang
malaikat yang terang-benderang turun dari surga,
menggulingkan batu yang menutupi pintu kuburan,
dan memanggil Yesus keluar.
11

13

14

Cerita tentang kebangkitan Kristus telah menjadi kuasa
pendorong gereja Kristen permulaan--sebagaimana
orang-orang Roma yang tidak memiliki pengharapan di
balik kuburan.
Satu hal yang mereka ketahui adalah kuburan itu begitu
dalam, lubang yang gelap di mana tidak seorangpun
yang berharap dapat hidup kembali.
Sekarang orang-orang Kristen memiliki suatu
pekabaran tentang pengharapan yang benar. Kuburan
bukanlah akhir segalanya. Mereka yang mati di dalam
Kristus akan hidup kembali!
Katakom-katakom di bawah kota Roma menunjukkan
perbedaan antara kematian kekafiran di zaman dulu dan kematian Ketristenan.
Perhatikan batu-batu nisan di atas kubur-kubur mereka
yang sudah mati dalam kekafiran yang tidak
berpengharapan.

15

Berulang-ulang kata-kata kesedihan ini dituliskan:
Selamat berpisah untuk selamanya--atau, Selamat
berpisah untuk keabadian.
Lalu perhatikan tulisan-tulisan di atas kuburan dari
orang-orang Kristen:

16

Selamat berpisah sampai kita bertemu kembali--atau,
Selamat malam hingga pagi hari.
Kuburan-kuburan mereka dipenuhi dengan
pengharapan dan keteguhan hati, untuk menantikan
suatu hari kebangkitan.
3
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12

Juruselamat yang telah bangkit melangkah ke luar
dalam kemenangan yang sempurna dan mutlak atas
kematian--Pemenang yang perkasa. Serdadu-serdadu
tersungkur jatuh bagaikan orang mati oleh kemuliaan
malaikat.
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(Teks: Wahyu 1:18)
Aku telah mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai
selama-lamanya,
17

18

dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan
maut. Wahyu 1:18
Tidak ada pengharapan yang sesungguhnya untuk masa
depan di balik kematian kecuali seorang Kristen
mengetahui apa yang Allah miliki untuknya.

19

Pasal 15 dari 1 Korintus adalah pernyataan Paulus yang
besar tentang kematian dan kebangkitan.
Ia menyatakan dengan jelas bahwa jika tidak ada
kebangkitan, maka tidak ada masa depan untuk orangorang Kristen
(Teks: 1 Korintus 15:16-18)
Perhatikan apa yang Ia katakan:
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka
Kristus juga tidak dibangkitkan.

20

Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam
dosamu!
21

Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam
Kristus.
1 Korintus 15:16-18
22

Tetapi untuk mengerti mengapa Ia berkata bahwa Ia
telah dapat mengalahkan, kita harus mengerti apa yang
Alkitab ajarkan tentang kematian itu sendiri.
23
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24

(Teks: Kejadian 2:16,17)
Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia,
‘Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan
buahnya;
25

tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat
itu janganlah kau makan buahnya,

26

sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau
mati.
Kejadian 2:16,17.
27

Babak berikut dari cerita ini tidak menyenangkan.
Cerita yang tragis ini sudah menjadi catatan bagi kita di
dalam Buku Kejadian, fatsal 3.
28

29

Setan menggunakan ular menjadi perantara agar dapat
menggoda Hawa untuk tidak menuruti Tuhan serta
memakan buah dari pohon larangan itu.
Pada waktu itu Hawa mengatakan bahwa Tuhan sudah
berkata kepadanya untuk tidak memakan buah dari
pohon itu agar dia tidak mati,

5
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Waktu Allah menciptakan manusia, tidak ada tujuanNya bahwa seseorang akan pernah mati.
Setelah Allah menciptakan Adam, Ia melihat kepada
apa yang Ia ciptakan, dan Alkitab mengatakan kepada
kita dalam Kejadian 1:32 bahwa segalanya sungguh
amat baik!
Tidak ada kematian, sakit, atau kesusahan di Planet
Bumi sebelum kejatuhan Adam dan Hawa.
Barangkali Anda dapat mengingat kembali apa yang
Allah katakan kepada umat manusia:
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30

(Teks: Kejadian 3:4)
Ular itu berkata, Sekali-kali kamu tidak akan mati.
(ayat 4.)
Inilah dusta pertama yang ditulis di dalam Alkitab
tentang kematian!
Hawa memilih untuk mempercayai setan dan memakan
buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat.
Allah terpaksa memisahkan Adam dan Hawa dari
pohon kehidupan, oleh karena:

31

(Teks: Kejadian 3:22,23)
....Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti
salah satu dari Kita, tahu tentang yang baik dan yang
jahat.
32

Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan
tangannya dan mengambil pula dari buah pohon
kehidupan itu, dan memakannya, sehingga ia hidup
untuk selama-lamanya.
33

Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden

34

supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil.
Kejadian 3:22, 23.

35

Kematian datang kepada manusia oleh karena dia
dipisahkan dari Allah, sumber hidup-dan dari Pohon
Kehidupan.
36

6
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(Teks: Kejadian 3:18, 19)
Allah memberitahukan Adam pada kali ini: ... dan
tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi
makananmu;
37

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 3:18,
19.
39

Di sinilah kunci untuk mengerti apa arti kematian dan
apa rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari
perpisahan selamanya dari Dia.
40

Alkitab berkata bahwa manusia kembali ke tanah
darimana dia telah diambil. Perhatikan bahwa Allah
menjadikan Adam:
41

(Teks: Kejadian 2:7)
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari
debu tanah
42

dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya;
demikianlah manusia itu menjadi mahluk yang hidup.
Kejadian 2:7.
43
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38

13 – Apa Yang Terjadi Bila Anda Mati?

44

Allah mengambil elemen dari tanah dan membentuk
tubuh manusia.
Ketika Ia telah selesai membentuk tubuh manusia, Ia
hanyalah tubuh yang tidak bernyawa--hanya sebuah
tubuh. Harus ada sesuatu lagi yang menjadikan dia
manusia hidup. Alkitab berkata di sini bahwa Allah
menghembuskan nafas kepada hidung Adam nafas
hidup--dan manusia menjadi jiwa yang hidup.

45

(Video: 3 dtk) Kita dapat membuat persamaan seperti
ini:
Tubuh
+Nafas
= Jiwa yang Hidup

46

(Video: 3 dtk) Atau bagi kematian, kita dapat
menuliskan
Manusia hidup
--Nafas
==Mati.

47

(Teks: Pengkhotbah 12:7)
Itulah yang dikatakan manusia bijak dalam
Pengkhotbah: dan debu kembali menjadi tanah seperti
semula dan roh kembali kepada Allah yang
mengaruniakannya. Pengkhotbah 12:7
Ini adalah hal-hal yang penting seperti halnya dari
Buku Ayub dari Buku Alkitab mengatakan mengenai
kematian.

48

49

8

(Teks: Ayub 27:3)
Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih
di dalam lubang hidungku. Ayub 27:3
Perhatikan yang dikatakan Alkitab: Selama nafasku
masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang
hidungku,
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Itulah yang Allah taruh pada lubang hidung manusia
ketika Ia menciptakan dia.

50

51

Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah; pada
hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Mazmur
146:3, 4.
52

Raja Daud menyatakan kebenaran mengenai kematian
apabila dia berkata bahwa nyawa meninggalkan tubuh
dan kembali ke bumi. Manusia mati.
53

54

(Teks: Pengkhotbah 9:5, 6)
Ini selaras dengan apa Salomo katakan: Karena orangorang 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.

55

Baik kasih mereka, maupun kebencian dan
kecemburuan mereka sudah lama hilang...
Pengkhotbah 9:5, 6.
56

9
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(Teks: Mazmur 146:3, 4)
Mari lihat ayat yang lain:Janganlah percaya kepada para
bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat
memberikan keselamatan.
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57

(Video: 5 dtk) Dia tidak mengetahui apa-apa! Tidak ada
apa-apa! Tidak! Tidak ada apa-apa!
Ini selaras dengan apa yang ditulis dalam Mazmur,
bahwa orang mati tidak berada di surga memuji Allah.
Jadi, dimanakah mereka? Anda mungkin bertanya.
(Teks: Mazmur 115:17)
Daud lebih menjelaskan: Bukan orang-orang mati akan
memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang
turun ke tempat sunyi. Mazmur 115:17.

58

(Ayat: Ayub 14:10, 12, 13)
Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia, bi;a
orang binasa dimakah ia?
59

Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit
lagi
sampai langit hilang lenyap.
60

mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya.

61

Ah, kiranya Engkau m,enyembunyikan aku didalam
dunia orang mati melindungi aku sampai murka-Mu
surut,
62

dan menetapkan waktu bagiku, kemudia mengingat
aku pula!
Ajub 14:10, 12, 13
63
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Di sini kita dapat itu dari Perkataan Allah sendiri
bahwa manusia mati dan berbaring di dalam kubur dan
tidak bangkit sampai hari kebangkitan.
Perhatikan bagaimana Ia telah menggambarkan ini:
64

65

Engkau akan memanggil dan aku akan menyahut
Engkau....
Ayub 14:14, 15
66

67

(Teks: Ayub 17:13)
Perhatikan bahwa Ayub berkata kepada kita: Apabila
aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku.
Menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan.
Ayub 17:13, KJV
Perhatikan juga bahwa Ayub menggunakan istilah
tidur dalam membicarakan tentang kematian.

68

69

(Teks: Mazmur 13:4)
Daud menulis: Pandanglah kiranya dan jawablah aku
ya Tuhan, Allahku!. Buatlah mataku bercahaya, supaya
jangan aku tertidur dan mati.
Mazmur 13:4.
Daud merasa takut tertidur dalam kematian--ia mau
hidup!

11

13 – Apa Yang Terjadi Bila Anda Mati?

(Teks: Ayub 14:14, 15)
Kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku
akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku,
sampai tiba giliranku.

13 – Apa Yang Terjadi Bila Anda Mati?

70

71

(Teks: Daniel 12:2)
Daniel mengatakan tentang orang mati yang akan
dibangkitkan:
Dan banyak dari orang yang telah tidur di dalam debu
tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup
yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan
kengerian yang kekal.
Daniel 12:2
Salah satu kebenaran yang paling menyenangkan di
dalam Firman Allah adalah apabila seorang mati, ia
beristirahat dengan tenang, tidak diganggu oleh
masaalah-masaalah
kehidupan sampai dipanggil oleh Pemberi hidup.
Adalah suatu keajaiban bahwa Alkitab menyamakan
kematian adalah tidur?
Nabi Nathan berkata kepada Raja Daud apa yang akan
terjadi kepadanya apabila saat kematiannya tiba.

72

73

74

(Teks: 2 Samuel 7:12)
Apabila umurmu sudah genap.....engkau telah
mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek
moyangmu.
2 Samuel 7:12.
Yesus sendiri menyebutkan kematian adalah tidur.
Ia menggunakan istilah yang sama untuk
menggambarkan kematian dari kawan-Nya Lazarus.
Marilah kita lihat bagaiman Yesus dengan temanteman-Nya berbicara tentang kematian.
Ada sebuah rumah di Bethany yang sering dikunjungi
oleh Yesus--rumah dari Lazarus, Maria, dan Martha
(Teks: Yohanes 11:5)
Alkitab mengatakan, Yesus memang mengasihi Martha
dan kakaknya dan Lazarus.
Yohanes 11:5

75
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76

Pada suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya
keluar dari Sungai Yordan, Ia menerima sebuah pesan
yang penting dari ketiga temannya di Bethany bahwa
Lazarus sedang sakit keras tetapi Yesus masih tinggal
selama dua hari lagi.

77

Murid-murid merasa senang, dan berkata, jika ia
tertidur, ia akan sembuh!

78

Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, ‘Lazarus
sudah mati’

79

Tetapi syukurlah Aku tidak hadir pada waktu itu, sebab
dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat
percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya
Yohanes 11: 11-15
80

Mereka pergi berjalan ke Bethany di mana keluarga
tinggal
Pada saat mereka mendekati kota, Martha datang
berlari menemui mereka.
81

82

(Teks: Yohanes 11:21, 23, 24)
Maka kata Marta kepada Yesus: Tuhan sekiranya
Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Yohanes 11:21
Tidak meragukan ia benar tentang itu.
Tapi Yesus mempunyai satu rencana.

13
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(Teks: Yohanes 11:11, 12, 14, 15)
Yesus berkata, Lazarus saudara kita, telah tertidur, tetapi
Aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari
tidurnya.
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Yesus, berkata: Saudaramu akan bangkit.
Perhatikan baik-baik tanggapan Martha:

83

84

Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orangorang bangkit pada akhir zaman.
Yohanes 11:23-24.
Martha memberikan jaminan kepada Yesus bahwa ia
mengharapkan melihat Lazarus pada waktu
kebangkitan orang-orang di akhir zaman
Bagaimanapun, Jesus memberikan pandangan yang
dramatis pada saat itu.

85

86

(Teks: Yohanes 11:25)
Jawab Yesus: Akulah kebangkitan dan hidup, barang
siapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia
sudah mati.
Yohanes 11:25.
Pada waktu Jesus datang kekuburan Lazarus, Yohanes
berkata kepada kita

87

88

(Teks: Yohanes 11:35)
Maka menangislah Yesus
Yesus tidak menangis untuk sahabat-Nya Lazarus
Yesus mengetahui Ia akan membangkitkanya untuk
hidup.
Yesus menangis untuk kesedihan yang dialami keluarga
dan sahabat-sahabatnya dan untuk semua yang berduka
dan bersedih apabila mereka kehilangan kekasih
mereka.

89
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Yesus menyuruh penutup kubur

90

di geser.

92

(Teks: Yohanes 11:39)
Memperhatikan permohonan itu, Martha menolak:
....Tetapi Tuhan,.....pada saat ini ia sudah berbau, sebab
sudah empat hari ia mati.
Yohanes 11:39.
Ya, Yesus menunda perjalanannya ke Bethany untuk
empat hari. Penundaan ini bukan untuk suatu keraguraguan bahwa kenyataannya Lazarus sudah mati.
Batu itu digulingkan, dan Yesus berteriak dengan suara
yang nyaring, LAZARUS, MARILAH KELUAR!

93

Adalah hal yang baik bahwa Yesus menetapkan Ia
berbicara hanya kepada Lazarus; jika tidak tiap-tiap
kuburan di dunia akan terbuka!
94

95

Suatu hari yang bahagia bagi ke tiga sahabatnya di
Bethany!
Alangkah gembira dan senang!
Sahabat-sahabat, suatu hari kesukaan di Bethany akan
terulang.
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96

Itu adalah sebuah pra-pertunjukkan kemuliaan dan
kesukaan yang akan muncul apabila Yesus datang
kembali dan semua kuburan dari sahabat-sahabat-Nya
yang telah menerima Dia sebagai Juruselamat, terbuka-dan mereka bangkit menemui Dia di atas awan-awan!
Ini adalah suatu pekabaran penghiburan bahwa Rasul
Paulus memberitakan kepada orang-orang Kristen yang
mula-mula.
Tetapi itu hanya sebuah pra-pertunjukkan yang kecil
akan kemulian dan kesukaan
(Teks: 1 Tesalonika 4: 13, 16)
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa
kamu tidak mengetahui mereka yang meninggal.

97

supaya kamu jangan berduka seperti orang0-orang lain
yang tidak mempunyai pengharapan! 1 Tesalonika 4:13.
Paulus memberitau kita apakah yang Yesus akan
lakukan apabila Ia datang kedua kali:
98

Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan satu sorak,
dan suara dari seorang penghulu malaikat,

99

dan dengan sangkakala Allah. Dan mereka yang mati
dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
1 Tesalonika 4:16
100

Paulus menggambarkan dengan rinci peristiwaperistiwa yang terjadi apabila Yesus datang:

101

(Teks: 1 Korintus 15:51-55)
Sesungguhnya,aku menyatakan kepadamu suatu
rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita
semua akan diubah-102

16

13 – Apa Yang Terjadi Bila Anda Mati?
dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang
terakhir.

103

104

Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak
dapat binasa dan yang dapat mati ini harus mengenakan
yang tidak dapat mati.
105

Dan yang sesudah yang dapat binasa ini mengenakan
yang tidak dapat binasa dan yang mati ini mengenakan
yang tidak dapat mati,
106

maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: Maut
telah ditelan dalam kemenangan.

107

Hai maut dimanakah kemenanganmu?
1 Korintus 15:53-55.

108

Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya bahwa
semua akan bangkit dari kubur.

109

(Teks: Yohanes 5:28, 29)
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan
tiba bahwa semua orang yang didalam kuburan akan
mendengar suara-Nya
110
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Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan
dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa
dan akan diobahkan.
Lalu Paulus memberitahu bagaimana kita akan diobah.
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dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan
bangkit untuk hidup yang kekal,

111

dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit
untuk dihukum.

112

113

Pikirkan sejenak. Apabila orang-orang pergi ke, sorga
atau neraka kematian, mengapa ada kebangkitan bagi
orang benar maupun bagi orang jahat?
Mengapa Yesus membuat pernyataan ini kalau Ia
datang kembali untuk kedua kalinya?

114

(Teks: Wahyu 22:12)
Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa
upah-Ku untuk membalaskan kepada setiap orang
menurut perbuatannya.
Wahyu 22:12
Kelihatannya begitu sederhana!
Jika orang mati, mereka tidur, mereka beristirahat dari
pekerjaan dan kesusahan sampai Yesus datang.

115

116

Dia datang untuk apa?
Ia datang membangkitkan dan mempersatukan dengan
semua yang telah menerima pengorbanan-Nya. Yesus
juga datang untuk menjemput mereka yang setia
mengikut-Nya pada waktu itu.
Dengarlah kabar baik ini!
(Teks: 1 Tesalonika 4:17)
Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal
akan di angkat bersama-sama dengan mereka dalam
awan menyongsong Tuhan di angkasa.

117
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Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama
dengan Tuhan.
1 Tesalonika 4:17
118

119

Seorang boleh bertanya, Bagaimana dengan pencuri di
kayu salib?

120

Marilah kita melihat apa yang benar-benar Alkitab
ajarkan tentang pencuri dan janji Yesus kepadanya.
Yesus telah disalibkan di antara dua pencuri sehingga
Kristus dapat disamakan dengan orang jahat.
121

122

Buku Markus mengatakan bahwa pada mulanya, kedua
pencuri mencela Yesus dan berkata jika Ia benar-benar
mempunyai kuasa, Ia harus membebaskan dirinya
sendiri dan juga mereka.
Dan salah satu dari pencuri bertobat dan menerima
panggilan untuk diselamatkan.
(Teks: Lukas 23:42, 43)
Lalu Ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila Engkau
datang sebagai Raja

123

Kata Yesus kepadanya Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini juga, engkau akan ada bersamasama dengan Aku di dalam Firdaus.
Lukas 23:42, 43
124
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Kita akan melihat bahwa semua yang diselamatkan
akan memiliki tubuh yang mulia seperti Yesus, dan
mereka akan menerima hidup yang kekal dan mereka
akan bersama Tuhan selama- lamanya.
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Mari kita lihat akan janji itu lagi. Ya, sahabatku!
Hari ini, sekarang ini, engkau dapat jaminan di dalam
Kristus adalah pasti.
125

Walaupun Yesus mati pada hari itu dan berbaring di
dalam kubur sampai Minggu pagi, Jesus dijamin lepas
dari kubur.
126

127

(Teks: Lukas 23:43)
(Video: 5 dtk) Alangkah ajaibnya jaminan kepada
pencuri yang mau mati. Apabila tidak ada lagi harapan
untuknya. Dan semua yang ia dapat lihat kegelapan
dan kengerian jiwanya, Yesus berjanji kepadanya
pengharapan dibalik kubur.
Yesus berjanji pada saat itu juga. Hari ini Aku berkata
kepadamu atau sekarang ini juga Aku berkata
kepadamu engkau akan berada dengan Aku di dalam
Firdaus.
Beberapa orang berpikir bahwa Yesus telah berjanji
kepada pencuri Ia akan segera ke Fidaus. Tetapi Yesus
sendiri tidak segera pergi ke Firdaus waktu Ia mati.

128

Alkitab berkata kepada kita Ia mati pada hari itu, Jumat
dan dikuburkan di sebuah pekuburan yang dipinjam.

129

Pada hari Minggu pagi, Jesus kelihatan kepada Maria
dan ia mau menyembah-Nya, tetapi Ia menolak sebab
Ia belum naik ke sorga.
Dengar apa yang Ia katakan:
130
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131

(Teks: Yohanes 20:17)
...Aku belum pergi kepada Bapa...
Ini adalah hari Minggu pagi, dan Ia berkata bahwa Ia
belum pergi kepada Bapa-Nya. Yohanes 20:17.
Yesus belum berada di Firdaus pada hari Jumat.
Alkitab katakan kepada kita bahwa pencuri itu tidak
berada di Firdaus pada hari Jumat itu.

(Teks: Yohanes 19:31-33)
Karena hari itu Hari Persiapan dan supaya pada hari
Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada
kayu salib.
133

134

(sebab Sabat itu adalah hari yang besar), maka
datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan
meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu
dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Yohanes
19:31
Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki
orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang
disalibkan bersama-sama dengan Yesus.

135

tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat
bahwa Ia telah mati mereka tidak mematahkan kakiNya.
136

Disini kita lihat bahwa mereka mematahkan kaki dari
kedua pencuri agar mereka tidak dapat lari.

137
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132
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tetapi mereka tidak mematahkan kaki Yesus sebab Ia
telah mati pada hari Jumat.
Maka, baik Yesus maupun pencuri berada di Firdaus
pada hari Jumat.
138

Yesus membayar tunai harga penebusan dan pemulihan.

139

140

Hadiah yang terbesar yang Tuhan dapat berikan kepada
umat manusia ialah hidup yang kekal, kemenangan dari
kematian! Semua hadiah yang lain adalah sia-sia tanpa
itu.
Dan engkau sendiri yang akan menjawabnya.
Keputusanmu adalah keputusan yang paling besar yang
Anda buat. kekekalan masa depanmu tergantung pada
keputusan tersebut!

141

142

Pemberian yang berharga ini dari kehidupan yang kekal
adalah satu janji kepada tiap-tiap orang yang menerima
Kristus sebagai Penebus dan Tuhannya.
Dan harganya? Hanya penyerahan hati.
Sebuah hati yang dibaharui dan dirobah
Kesombongan hati dibuat baru di kaki salib.
Kristus membuat itu semua di Kalvari
Apalagi yang dapat Ia buat.
Dan hidup yang kekal menjadi milikmu.

143

Karena Ia Hidup,
kita mempunyai pengaharapan yang mulia --suatu
pengaharapan dibalik kubur
144
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Suatu sore satu seri perkumpulan diadakan di sebuah
kota kecil bagian Timur dari Amerika Serikat. Seorang
pemuda merasa satu keajaiban dalam memasuki
perkumpulan itu yang menekan perasaannya.
145

147

Judul dari pelajaran Alkitab pada sore itu adalah
Pengharapan Dibalik Kubur. Orang muda itu duduk
ditengah-tengah hadirin yang sungguh-sungguh
mendengarkan.
Pada malam itu ia menyerahkan hidupnya kepada
Kristus.
Pada malam itu ia menerima Kristus yang telah mati
untuknya dan bangkit dari kematiannya kepada hidup
yang kekal.
Pada malam itu seluruh hidupnya telah diubahkan oleh
kehidupan Kristus
Pada malam itu damai mengalir ke dalam jiwanya.
Pada malam itu pengharapan yang baru mengalir dalam
hatinya.
Saudara boleh mendapatkan damai ini - pengharapan
ini-- jaminan ini untuk hidup yang kekal--kehidupan
dibalik kubur. Jika saudara mau jaminan itu maukah
saudara berdiri sekarang ini dan kita berdoa?

148
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146

Auditorium itu berada di sebelah pekuburan. Sebelum
ia memasuki auditorium itu di mana perkumpulan itu
diadakan, orang muda ini berjalan perlahan melalui
pekuburan. Ia bertanya dalam dirinya apakah artinya
kehidupan.
Ia merindukan pengampunan dan damai di dalam
pikirannya.
Pada saat dia memikirkan kematian, ia memerlukan
lebih dari sesuatu yang lain ialah jaminan hidup yang
kekal.

14 – Suara-Suara dari Kuburan
Dapatkah orang hidup berbicara dengan orang mati?

1

2

Ketika manusia mati, adakah mereka kembali dalam
bentuk roh mengunjungi mereka yang masih
hidup?Adakah orang mati sanggup kembali dan
berbicara dengan orang hidup? Pada kematian, apakah
hanya tubuh mati sementara roh tetap hidup?

3

Dapatkah roh yang telah mati menguasai orang hidup
menggunakan tubuh mereka, suara mereka, pikiran
mereka untuk bertindak dan berbicara?
4

Apa yang kita bicarakan sekarang ini adalah sesuatu hal
yang sangat serius di mana salah satu dari kita
mungkin pernah dipanggil untuk bertemu dengan roh.
5

6

Dan itu sungguh serius sehingga disebutkan masalah
antara hidup dan mati. Keselamatan kekal kita
dipertaruhkan. Jadi kita harus memastikaan hal ini.
Bagaimanakah kita dapat mengetahui yang
sesungguhnya apakah pengalaman yang kita dapati
benar dan nyata-- atau salah dan berbahaya?
Jawabannya dalam Alkitab, Yesus memberikan kita
kebenaran!

7

1
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Adakah roh dan tubuh serta perantara yang menyatakan
punya hubungan berkata dapat menghubungkan kita
dengan jiwa yang kita kasihi dan telah meninggal?
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8

Yesus adalah sahabat kita. Dia mengerti apa yang kita
rasakan bilamana kita kehilangan yang kita kasihi yang
berada dalam lembah kematian. Dia terjamah oleh
dukacita kita. Ia telah berada disana. Jadi kita akan
datang kepada Yesus untuk mengetahui mengenai
kematian, kebangkitan dan hidup kekal. Apabila Yesus
mengatakan Aku mempercayakan hidup-Ku, itu adalah
demikian. Dapatkah kita menyetujuinya?
Tidakkah saudara berterima kasih kepada Yesus? Ia
tersentuh dengan dukacita kita.

9

10

(Teks: Yohanes 11:35)
Pada kuburan seorang sahabat Alkitab mengatakan,
maka menangislah Yesus Yohanes 11:35
Ia telah melalui lembah dari bayang-bayang diri-Nya
sendiri.
(Teks: Wahyu 1:17,18)
...Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir.

11

Dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, Aku
hidup, sampai selama-lamanya. Amin

12

dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan
maut. Wahyu 1:17,18
Selebihnya Yesus adalah pemberi hidup. Dia telah
datang agar kita dapat hidup baru yang berkelimpahan.
13

14

2

(Teks: Yohanes 10:10)
... Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan
mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Yohanes 10:10
Ia menjanjikan hidup kekal.
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15

(Teks: Yohanes 11:25)
Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup,
barangsiapa percaya kepada-Ku ia akan hidup
walaupun ia sudah mati.
Yohanes 11:25
Yesus adalah spesialis kehidupan. Dia mengetahui
banyak mengenai hal itu, oleh karena Dia menciptakan
hidup dalam planet ini

16

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak
ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah
dijadikan.
Yohanes 1:1,3
17

18

(Teks: Kolose 1:16)
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala
sesuatu... segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk
DIa.
Kolose 1:16
Penting atas mengulangi hal ini apa yang kita pelajari
sejauh ini di dalam seri pelajaran. Yesus menjadikan itu
jelas bahwa kematian bukanlah hidup, ataupun
kelanjutan hidup dalam bentuk lain.

19

20

(Teks: Yohanes 11:11)
Mengenai sahabat-Nya yang telah mati, Yesus berkata,
Lazarus, saudara kita, telah tertidur... Yohanes 11:11
Dia telah berbicara mengenai orang yang telah mati.
Perhatikan bagaimana Yesus menguraikan mengenai
kematian: Tidur Itu adalah perbandingan yang paling
dekat dalam Alkitab mengenai kematian.

3
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(Teks: Yohanes 1:1,3)
Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama
dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.
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21

(Teks: Yohanes 11:14)
Kecuali murid-murid-Nya salah mengerti, Yesus berkata
dengan jelas,Lazarus sudah mati.
Yohanes 11:14. Lazarus tidak hidup di mana-mana dalam
bentuk lain.

22

Dia telah mati dan tubuhnya ada dalam kubur. Lebih
jauh Yesus mengajarkan dengan jelas tidak ada hidup
setelah kematian hingga tiba kebangkitan. Dia
menjelaskan itu dengan jelas sekali bahwa kebangkitan
itu masih pada waktu yang akan datang.
(Teks: Yohanes 6:40)
Sebab inilah kehendak Bapa-Ku yaitu supaya setiap
orang yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya

23

beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku
membangkitkannya pada akhir zaman.
Yohanes 6:40
24

25

Hati kita telah digerakkan sementara kita datang belajar
mengenai kedatangan Yesus kembali dalam
kedatangan-Nya yang kedua kali. Tujuan-Nya adalah
jelas, dan kedatangan-Nya penuh dengan cahaya dalam
hal kehidupan dan kematian.
Mengapa Dia kembali?
(Teks: Yohanes 14:1-3)
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah
percayalah juga kepada-Ku.

26

Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak
demikian tentu Aku mengatakannya kepadamu sebab
Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
27

4

14 – Suara-Suara dari Kuburan
Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah
menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempat-Ku,
28

supaya ditempat dimana Aku berada, kamupun berada
Yohanes 14:1-3

29

30

(Teks: Matius 24:30,31)
Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di
langit dan semua bangsa di bumi akan meratap,
31

dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di
atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan
kemuliaan-Nya.
32

Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat-Nya
dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan
mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya
dari keempat penjuru bumi,
33

dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain.
Matius 24:30,31

34

Mengapa sangkakala? Mengapa malaikat-malaikat?

35
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Yesus secara pribadi menguraikan peristiwa tersebut.
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36

Membangunkan yang terpilih dari tidur kematian dan
mengumpulkan mereka ke surga--tempat di mana Yesus
telah sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Kedatangan Tuhan diuraikan secara rinci tanpa
kesalahan.
(Teks: 1 Tesalonika 4:13-18)
Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa
kamu tidak mengetahui tentang mereka yang
meninggal,

37

supaya kamu jangan berdukacita seperti orang-orang
lain yang tidak mempunyai pengharapan.

38

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.
39

Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita
yang hidup yang masih tinggal

40

sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan
mendahului mereka yang telah meninggal.

41

Sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu
penghulu malaikat berseru,

42

dan sangkakala Allah berbunyi maka Tuhan sendiri
turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus
akan lebih dahulu bangkit.
6
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Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan di
angkat bersama-sama dengan mereka dalam awan
menyongsong Tuhan diangkasa.
44

Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama
dengan Tuhan.

45
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Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan
perkataan-perkataan ini.
1 Tesalonika 4:13-18
46

Tolong perhatikan, tiga makna kebenaran yang
dinyatakan disini.

47

1. Ini sesuai dengan firman Tuhan sendiri Inilah yang
Yesus ajarkan dan oleh sebab itu menyelesaikan
masalah-masalah tersebut bagi kita.
48

49

2. Umat kristen yang masih hidup ketika Yesus datang
di angkat bersama-sama dengan mereka yang telah
dibangkitkan dari kematian pada kedatangan Yesus
yang kedua kali.
Yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang
telah meninggal dalam Yesus atau manusia yang telah
mati tidak akan mendahului secara satu persatu ketika
mereka mati.

7

14 – Suara-Suara dari Kuburan

50

51

52

53

3. Tidur adalah kata yang digunakan Yesus dan Rasul
Paulus untuk menerangkan kematian sebelum
kebangkitan: Tidur dalam Dia (Yesus).
Yesus membuat itu dengan sangat jelas bahwa kematian
itu adalah keadaan yang tidak sadar.
Tidak ada kesadaran dalam kematian. Kesadaran adalah
fungsi dari pikiran dan pada kematian pikiran itu
hilang fungsinya.
(Teks: Pengkhotbah 9:5)
Hal ini sangat jelas dinyatakan Alkitab karena orangorang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi
orang yang mati tak tahu apa-apa.
Pengkhotbah 9:5
Bagaimana dengan orang yang sudah mati? Tidak tahu
apa-apa.
Oleh karena itu tidak mungkin orang yang sudah mati
dapat berkomunikasi dengan yang hidup.
Di mana kepercayaan itu tinggal apabila kematian itu
datang?
(Teks: Ayub 7:9,10)
Alkitab mengajarkan bahwa orang yang sudah mati
tidak sadar. Ayub dengan terus terang menyatakan,
Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang,
demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang
mati tidak akan muncul kembali. Ayub 7:9
Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal
lagi oleh tempat tinggalnya. Ayub 7:10

54

55

8

Kepercayaan datang dari diri setan sendiri. Di taman
Eden ia menipu hawa dan menyebabkan hawa dan
suaminya kehilangan rumah taman bahkan hidup
mereka sendiri.
Setan mengadakan pertemuan dengan Hawa
menggunakan ular sebagai perantara untuk berbicara.
Dia adalah ahli dalam menipu.
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(Teks: Kejadian 3:4)
Dia mempercayai kebohongan setan: ... sekali-kali kamu
tidak akan mati
Kejadian 3:4
56

58

Secara batin berkata (dan ini diulangi oleh ribuan ahli
batiniah-spiritisme di seluruh dunia), Adalah mungkin
berkomunikasi dengan kekasih-kekasih yang telah
meninggalkan kita.
Apakah ini benar? Mungkinkah itu? Tidak

59

Dari ajaran Yesus, kita mengambil kesimpulan bahwa
yang hidup tidak dapat berkomunikasi dengan yang
mati. Mengapa tidak? Karena yang mati tidak tahu apaapa.
Mereka tidur tanpa sadar tidur kematian. Engkau dapat
bertanya--dan dengan keprihatinan jika saudara
berhubungan dengan roh-Jika orang mati tidak sadar, siapakah roh yang berbicara
dengan orang hidup?

60

Alkitab menjelaskan siapa mereka.

61

(Teks: Wahyu 16:13,14)
Dan aku melihat dari mulut naga (Setan) keluar tiga roh
najis yang menyerupai katak,
62

9

14 – Suara-Suara dari Kuburan

57

(Teks: Kejadian 2:17)
Ini merupakan kontradiksi langsung terhadap
kebenaran Allah: ... pastilah engkau mati. Kejadian 2:17
Inilah pokok persoalan: Kepada siapa kita akan
percaya?
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keluar dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu.

63

Itulah roh-roh setan (malaikat-malaikat yang sudah
jatuh), yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib
dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh
dunia,
64

untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada
hari besar yaitu hari Allah Yang Maha Kuasa.

65

Selanjutnya Alkitab mengatakan tidak hanya siapa
mereka tetapi di mana asal mereka:

66

(Teks: Wahyu 12:7-9)
Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan
malaikat-malaikanya berperang melawan naga itu, dan
naga itu dibantu oleh malaikat-malaikanya,
67

tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak
mendapat tempat lagi di sorga

68

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau
Satan, yang menyesatkan seluruh dunia,

69

dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi,
bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu
12:7-9.
70
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71

73

74

Itu seharusnya membuat bulu rambut Anda berdiri
hingga gemetar dan membuatmu pusing dan
menyebabkan adanya jarak antara diri Anda dan roh.
Jika Anda percaya bahwa yang mati adalah hidup,
penipuan dan kehilangan akan terbuka lebar, karena
Anda belum melihat apa-apa
Tuhan di dalam kata-Nya sangat jelas membatasi rohroh dan Ia telah melarang orang-orang yang mencoba
untuk berkomunikasi dengan orang mati. Peringatan
yang Tuhan telah berikan kepada umat-Nya mengenai
orang-orang yang mencoba untuk berbicara kepada roh
keluarganya.
(Teks: Imamat 19:31)
Imamat 19:31: Janganlah kamu berpaling kepada arwah
atau kepada roh-roh peramal; janganlah kamu mencari
mereka dan dengan demikian menjadi najis karena
mereka;
akulah TUHAN, Allahmu.

75

(Teks: Ulangan 18:10-12)
Sebelum orang-orang Israel pergi ke Kanaan, mereka
telah dengan ketat diperintahkan, di antaramu
janganlah didapati ....... seorang penyihir.
76

Seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya
kepada arwah atau kepada roh peramal atau yang
meminta petunjuk kepada orang-orang mati.
77
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72

Malaikat-malaikat yang jatuh! kawan-kawan, berhatihatilah! Ini adalah hal yang paling berbahaya yang
lakukan jika berhubungan dengan roh. Hanya terdapat
satu tujuan, saya ulangi, hanya terdapat satu tujuan
untuk menipu Anda dan Anda berpaling dari Yesus dan
mengakibatkan Anda kehilangan keselamatan yang
kekal.
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78

Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah
kekejian bagi TUHAN ....... Ulangan 18:10-12, VKJ.
Tuhan mengetahui bahwa orang-orang yang meminta
petunjuk kepada arwah akan menyebabkan umat-Nya
menjadi sesat kemudian Dia mengatakan kepada
mereka:
(Teks: Keluaran 22:18)
Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan
hidup.

79

Pengalaman dari Raja Saul yang meminta petunjuk
kepada arwah-arwah mempertunjukan kebodohannya
karena mencoba berbicara kepada orang mati.
80

(Teks: 1 Tawarikh 10:13)
Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak
setia terhadap TUHAN, .......
81

dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah.
1 Tawarikh 10:13

82

Setan sendiri akan mencoba meniru seperti Yesus
sendiri.

83

(Teks: 2 Korintus 11:14)
Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblispun
menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11:14.
84
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85

87

Mereka dapat menirukan manusia siapa saja yang
pernah hidup.
Sangatlah menakutkan untuk memikirkan bahwa orang
baik dapat ditipu dan ditarik ke rangkulan Setan,
memikirkan dengan sejenak bahwa mereka menikmati
dan nyaman dengan almarhum yang tercinta!
Tetapi naskah ini mengungkapkan sesuatu bahkan
lebih mengancam: Setan sendiri akan mencari untuk
meniru Yesus.
Dapatkah Anda bayangkan betapa banyaknya yang
akan tertipu karena mereka tidak tahu kebenaran akan
kedatangan Yesus yang kedua kalinya?
Tidakkah mengherankan bahwa Yesus memberikan
peringatan yang serius mengenai hal ini?
(Teks: Matius 24:4,5)
Jawab Yesus kepada mereka: ‘Waspadalah supaya
jangan ada orang yang menyesatkan kamu!’.

88

Sebab banyak orang akan datang dengan memakai
nama-Ku dan berkata: Akulah Mesias dan mereka akan
menyesatkan banyak orang. Matius 24:4,5
Begitu seriusnya masalah ini sehingga
89

Yesus mengulang peringatan yang sama dalam khotbah:

90
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86

Pernahkah Anda berpikir bagaimana orang dapat
berbicara dengan seseorang yang penampilannya,
bicaranya, tingkah lakunya sama seperti yang mereka
tahu bahwa orang itu sudah meninggal?
Alkitab berkata karena Setan (dan malaikatmalaikatnya) menyamar.
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Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat,
Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan
kamu percaya.
91

Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan
muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda
yang dahsyat dan mujizat-mujizat,
92

sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan
orang-orang pilihan juga.

93

Camkanlah, Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu
kepadamu. Matius 24:23-25

94

Tetapi seseorang mungkin mengatakan atau Anda
ketahui seseorang yang telah berkata: Saya telah
melihat Almarhum tercinta hidup.
95

Orang yang lain akan bersikeras mengatakan: Saya
telah bicara dengan Almarhum suami saya.

96
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97

Ada lagi yang mengatakan: Saya telah kehilangan anak
lelaki saya dalam serangan teroris, tetapi saya
mengunjunginya, berbicara kepadanya dan dia
membawa kesenangan bagi saya.
Apa yang dikatakan Yesus?
Bahwa yang mati adalah tertidur -- dan arwah tersebut
akan menipu sedapat mungkin serupa .
Ribuan orang akan tertipu.
Mengapa? Karena mereka lebih percaya dengan
perasaan, praduga dan pengalaman-pengalaman
daripada kata Tuhan.
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Mengapa mereka yang dipilih tidak tertipu?
Karena mereka percaya kepada Yesus.
Mereka percaya akan kata-kata Tuhan daripada
praduga, perasaan dan pengalaman-pengalaman.
98

Inilah Pokok Persoalannya:

99

Apakah kita menerima Kebenaran Allah

100

Apakah kita percaya dusta Setan?

101

102

Hanya mereka yang telah membangun benteng pikiran
mereka dengan kata-kata Alkitab yang dapat berdiri
melawan besarnya pasang surut penipuan yang telah
dimulai untuk memenuhi dunia.
Kita perlu mengetahui masalah ini dan percaya mereka
dengan pasti dan tidak akan mengijinkan pengalaman,
perasaan atau penampilan yang bagaimanpun supaya
jangan menjauh dari kebenaran.
15
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Mungkin Anda pernah bertanya-tanya tentang
pengalaman hampir meninggal, di mana orang yang
dalam medis dengan tegas dikatakan meninggal telah
hidup kembali
103

dan mengatakan bahwa mereka menemukan diri
mereka sendiri melayang-layang di ruang rumah sakit
melihat mayat mereka sendiri -104

105

atau bahwa mereka melihat cahaya yang terang dan
Yesus atau malaikat memberi isyarat untuk datang.
Beberapa melaporkan bahwa mereka telah melihat
almarhum tercintanya di dunia kematian.
Hanyalah dengan kebenaran dari kata-kata Allah dapat
kita temukan kebohongan dan dapat selamat dari
penipuan.
Untuk mengatakan: Melihat adalah percaya -- Saya
dapat mempercayainya ketika melihat dengan mata
sendiri. merupakan salah satu cara penipuan.

106

107

108
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Kita dapat membuat keputusan yang amat penting
ketika didasarkan oleh praduga kita, perasaan kita,
pengalaman-pengalaman kita -- daripada kata Tuhan,
Alkitab.
Terdapat begitu banyak kepercayaan yang berlaku yang
salah mengenai kematian di sekeliling dunia kita.
Ambillah reinkarnasi untuk sebuah contoh.
Ribuan orang percaya bahwa ketika seseorang
meninggal, ia akan dilahirkan kembali ke bentuk yang
lain, dia tidak pernah tahu bagaimana bentuknya
dikemudian. Kemungkinan dapat berupa binatang,
seperti sapi, tikus, atau ular.

14 – Suara-Suara dari Kuburan

109

110

Atau dapat juga ke bentuk orang lain, dengan
kemungkinan menjadi sangat kaya, atau seorang raja,
atau miskin atau orang minta-minta, atau orang buta
atau tuli atau orang lumpuh atau pesakitan dan
penyakit yang melumpuhkan.

Tujuannya bukanlah kesadaran hidup dengan
kepribadian, pilihan, kesenangan dan persahabatan.
Malahan orang itu akhirnya menuju nirwana
111

Satu keadaan kedamaian, dengan tidak ada
kepribadian, tidak ada intelegensia, tidak ada ingatan,

112

‘Kamu’ tidak sebagai satu pribadi ... tidak punya
kemampuan untuk berpikir dan mencintai dan
merasakan dan sadar akan kesenangan.
113

Jiwa itu menyatu ke alam semesta seperti setetes air
yang jatuh kemudian menyatu ke lautan, dengan segera
kehilangan identitas.
114
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Agama Hindu mengajarkan bahwa terdapat Roda
Kehidupan yang berputar secara terus-menerus dan
ketika orang tersebut meninggal, dia akan dilahirkan
kembali -- dan terdapat ulangan yang tidak ada habishabisnya di dunia ini.
Banyak orang telah ditipu dengan tidak mengetahui
secara pasti dibelakang falsafat ini.
Kepercayaan ini, tidak ada kontrol dari individu, tidak
ada pilihan, tidak ada keputusan yang akan dibuat.
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115

Buddha juga serupa.
Bagaimanapun, Buddha mengajarkan bahwa Anda
dapat memulai Roda Kehidupan pada waktu akhir dari
hidup ini -- bahkan kehidupan Anda tidak perlu terus
berputar jika kamu mempunyai karma yang benar.
Melalui keinginan kontrol dari alam bawah sadar,
pelajaran dilanjutkan, seseorang bisa mendapatkan
nilai-nilai kehidupan di mana terdapat berhentinya
hasrat.

116

Ketika mencapai kesatuan antara pikiran dan tubuh,
kematiannya dapat membawanya langsung ke surga, di
mana ia menyatu dengan alam semesta seperti atom
yang bercampur pada atom-atom lainnya.
117

Terdapat juga, dua keagamaan yang utama, kepercayaan
akan kebaikan dan kejahatan adalah kekuasaan yang
sama dan terus berada sampai selama-lamanya.
118

Pulau Bali di Indonesia, orang dapat menyaksikan tari
Barong.

119

120

Barong, memakai pakaian dengan kostum yang mirip
seperti telur besar yang sedang di rebus, melawan enam
orang yang bersenjatakan keris yang melengkung tetapi
tajam dan mematikan. ke enam orang tersebut berada
dibawah pengaruh semacam obat-obatan yang dibuat
setempat.
Barong maju ke depan mereka dan mereka lari ke
belakang. Dia menjerit dan berputar, dan seorang lakilaki mengejar dia, menyerang dan mencoba untuk
mengalahkan dia.

121
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122

Di dasarkan oleh kepercayaan bahwa sejarah seperti
putaran -- bahwa itu diulang-ulang hingga tak ada
habis-habisnya, sehingga sejarah tidak pergi kemanamana.
Terdapat kasih sayang Tuhan yang tidak kekal yang
akan mengalahkan Setan dan membawa keadilan dan
damai di seluruh dunia.

19

14 – Suara-Suara dari Kuburan

123

Barong lalu berhenti dan membalikkan muka ke lakilaki itu. Mereka berhenti. Dia maju satu langkah ke
depan dan ke enam orang tersebut mundur satu
langkah.
Adegan ini berulang-ulang, mereka mundur dan maju
lagi, sampai enam orang itu kemasukan sesuatu yang
liar sehingga mereka kehilangan kendali.
Ini tidaklah wajar bagi seorang laki-laki untuk
melemparkan kerisnya dan memukul orang yang
berdiri di dekat penonton dengan sengaja.
Pada poin ini, seorang laki-laki dari desa datang dari
belakang laki-laki kemudian bergulat jatuh ke tanah
dan menumpahkan air ke mereka.
Pada akhirnya, mereka menyeka kepala mereka sampai
keluar kerasukannya, berdiri dan berjalan maju ke
gubuknya, sementara Barong berjalan menjauhi gubuk
tersebut.
Apa arti dari semua ini?
Itu adalah perayaan keagamaan di mana orang berlaku
di luar kepercayaannya.
Barong mewakili Tuhan, dan enam orang laki-laki
mewakili Setan.
Menurut kepercayaan agama Hindu, terdapat
peperangan antara kebaikan dan kejahatan.
Yang manapun yang menang -- selalu seimbang.
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124

Saya sangat berterima kasih kepada Yesus, karena
kebangkitan dan hidup, ya kan?
Harapan yang sangat indah yang Ia sampaikan!
Setan tidak akan selalu menang.
Sejarah tidak berputar; sejarah menuju ke suatu
tempat.
Semua waktu sejarah bergerak ke depan ketika Tuhan
menciptakan dunia baru untuk manusia-manusia tanpa
dosa, penyakit, peperangan, kehabisan bahan makanan,
penderitaan atau kematian.
(Teks: Wahyu 21:1-4)
Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru,
sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah
berlalu

125

dan lautpun tidak ada lagi.

126

Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang
baru, turun dari sorga, dari Allah

127

yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang
berdandan untuk suaminya.

128

Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu
berkata: ‘Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah
manusia
129

dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi
Allah mereka.
130

20

14 – Suara-Suara dari Kuburan
Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata
mereka dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada
lagi perkabungan, atau ratap tangis
131

atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah
berlalu. Wahyu 21:1-4

132

(Teks: 1 Petrus 1:3,4)
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,

134

yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan
kita kembali

135

oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.

136

Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa,

137

yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang
tersimpan di sorga bagi kamu. 1 Petrus 1:3,4

138
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133

Tidakkah kamu akan memilih Yesus dan di lahirkan
kembali?
Jangan setelah meninggal, karena semua itu menjadi
terlambat.
Tetapi sekarang, hari ini!
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Anda dapat memperoleh hidup selamanya.
Itu merupakan janji yang Allah inginkan bagi Anda
untuk memperolehnya sekarang juga.
139

Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan
hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di
dalam Anak-Nya.
140

141

Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki hidup;
barangsiapa tidak memiliki Anak, ia tidak memiliki
hidup.
1 Yohanes 5:11,12
Bagaimana kita dapat mengetahuinya? Bagaimana kita
dapat meyakinkannya? Kata-kata Tuhan membuat
semuanya jelas:
(Teks: 1 Yohanes 5:13)
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu
yang percaya kepada nama Anak Allah,

142

143

tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1
Yohanes 5:13.
Pertanyaan bagi setiap orang dapat dijawab dengan:
Apakah saya mempunyai Yesus? Anda bisa mempunyai
Yesus pada saat ini.
(Teks: Wahyu 3:20)
Dia mengatakan: Lihat, Aku berdiri di muka pintu
(hatimu) dan mengetok;

144

jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan
membukakan pintu,

145
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Aku akan masuk mendapatkannya dan Aku makan
bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan
Aku. Wahyu 3:20.
146

Hanyalah dengan membuka pintu hatimu sekarang juga
dan mengundang Dia masuk.

147
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15 – Mengembalikan Waktu
Bagaimana Mencapai Kesehatan Maksimum

1

2

Suatu hari penunjuk jalan dan pengunjung
meninggalkan biara. Ketika mereka melangkah ke
dalam keranjang tersebut dan diturunkan oleh
biarawan tersebut, talinya mengayun melintasi batu
karang yang bergerigi di bawah. Dengan gugup turis
tersebut bertanya, Berapa sering mereka mengganti tali
tersebut?
Jangan khawatir, penunjuk jalan menjawabnya dalam
nada yang menjamin, setiap rusak, kami menggantinya.

4

5

Sama seperti dalam cerita ini, beribu-ribu orang
menempatkan diri mereka di dalam situasi yang tidak
terduga akan kesehatan mereka. Mereka menunggu
sampai kesehatan mereka dipatahkan, seperti tali
tersebut, kemudian dengan penuh kekalutan
mencengkeram sampai kesehatan berakhir.
Kesehatan yang telah rusak tidak dengan mudah
digantikan seperti tali yang sudah putus! Kesehatan
adalah bukan masalah penggantian, ini adalah masalah
pilihan -- penurutan akan hukum alam.

1
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3

Pemandangan situasi dari atas tebing memandang air
biru terang dari Mediterania adalah biara Portugis
kuno.
Pemandangan tersebut mempesona. Pemandangannya
sangat indah. Tetapi ada satu masalah. Satu-satunya
jalan untuk sampai ke puncak dari tebing tersebut
adalah dengan berada dalam anyaman keranjang rotan
yang sudah tua yang diikatkan oleh tali dan di angkat
keatas oleh biarawan yang sudah lanjut umur.
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6

7

8

9

Sahabat, dapatkah Anda bertahan dengan kesehatan
yang menyedihkan? Orang -orang menggunakan
berpuluh juta dolar setahun untuk perawatan medis.
Penyakit adalah hal yang mahal di dunia yang orang
banyak menggunakan uangnya untuk itu!
Kalau begitu berapakah nilai kesehatan?
Tanyakan pasien kanker yang hampir mati atau orang
yang menderita penyakit AIDS.
Tanyakan orang tua dari anak yang sedang sekarat
karena leukimia atau seorang yang lebih tua yang
menjadi rusak bentuknya karena arthritis.
Mereka akan mengatakan kepadamu bahwa kesehatan
yang baik adalah tak ternilai harganya--itu adalah
berkat yang tidak pernah dihargai sepenuhnya sampai
hal itu hilang!
Apakah satu tahun kehidupan--atau mungkin satu
hari--bernilai?
Ratu Elizabeth I mengatakan dengan tangis di dalam
keadaan menunggu kematian, Semua yang saya miliki
hanya untuk waktu sesaat! tetapi itu tidak dapat dibeli
dengan uang. Apakah Anda menyadari, bahwa, Anda
dapat mengumpulkan pertambahan tahun dan tahun tahun yang lebih baik dengan kesederhanaan,
pengertian umum penuntun pada kesehatan?
Dr. Breslow dari UCLA (Universitas California, Los
Angeles) telah melakukan penelitian mempelajari
selama periode 9 tahun. Dia menanyakan 7000 orang
tujuh pertanyaan sehubungan dengan kesehatan dan
kebiasaan dan kemudian mengamati pasien-pasien ini,
membandingkan mereka yang mengikuti kebiasaan
positif kesehatan dan mereka yang tidak.
Ini tujuh pertanyaan yang ia tanyakan:

10
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1. Apakah Anda merokok?
2. Apakah Anda minum Alkohol,dan apabila ya, sudah
berapa lama?
3. Apakah Anda berolah-raga teratur?
11

12

Apa yang akan Anda berikan untuk 11.5 tahun
tambahan pada hidupmu?
Apakah Anda berfikir akan bermanfaat untukmu
mendengarkan dengan seksama pekabaran ini?
Akan mengherankan kepada banyak orang bahwa Allah
memperhatikan akan kesehatan dan kebahagiaan kita.
(Teks: 3 Yohanes 1:2)
Saudaraku,yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau
baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu,
sama seperti jiwamu baik-baik saja.

14

(Teks: Yohanes 10:10)
Yesus berkata, ...Aku datang, supaya mereka
mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan. Yoh 10:10
15

Yesus ingin kita mempunyai kehidupan yang senang,
bahagia, sehat.
Dia ingin kita untuk menghidupkan kehidupan
sepenuhnya!
16

3

15 – Mengembalikan Waktu

13

4. Berapa jam Anda tidur setiap malam?
5. Berapa berat badanmu?
6. Apakah Anda sarapan pagi teratur?
7. Apakah Anda makan makanan ringan di antara jam
makan secara teratur?
Mereka yang mengikuti kebiasaan kesehatan yang baik
sehubungan dengan tujuh pertanyaan ini hidup ratarata 11.5 tahun lebih lama dari yang tidak.
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Apakah mungkin untuk mengetahui bagaimana
memiliki kesehatan yang baik? Ya! Banyak yang tidak
sadar bahwa di dalam Alkitab, Allah telah memberikan
peraturan yang penting dan penuntun sehubungan
dengan hidup yang sehat.
Untuk gaya hidup orang Yahudi Ortodoks telah
dipertimbangkan menarik bagi penelitian medis.
Angka rata-rata kematian karena kanker jauh lebih
sedikit dari pada yang lainnya, dan mereka sepertinya
kurang akan kecenderungan penyakit-penyakit yang
mematikan. Apakah orang-orang Yahudi mempunyai
faktor keturunan yang memberikan mereka kekebalan
pada pembunuh yang mematikan, yang menyerang
orang lain?
Adalah menarik untuk dicatat bahwa ketika orang
Yahudi mulai makan sebagaimana orang di sekitar
mereka juga, angka kanker rata-rata, dan penyakitpenyakit yang lain juga, adalah sama sebagaimana
orang-orang lain.
Telah ditemukan bahwa rahasianya terdapat pada
praktek kesehatan mereka, gizi dan gaya hidup.
(Video: 10 dtk) Ketika Allah membawa bangsa Israel
keluar dari Mesir, Dia mengingatkan mereka akan
beberapa perintah yang sangat penting dan peraturan
mengenai kehidupan yang sehat.
Setelah menerangkan dengan singkat rencana-Nya
untuk hidup yang sehat, Dia memberikan janji yang
sangat mengesankan bagi mereka yang mau mengikuti
instruksi-instruksi-Nya.
(Teks: Keluaran 15:26)
...Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara
TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di
mata-Nya,

21

dan memasang telingamu kepada perintah-perintahNya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya,
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Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit
manapun, yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir,
sebab Aku TUHAN lah yang menyembuhkan engkau.
Keluaran 15:26
Dia juga berkata,
(Teks: Keluaran 23:25)
Tetapi kamu harus beribadah kepada TUHAN,
Allahmu; maka Ia akan memberkati roti makananmu
dan air minumanmu.

24

Komentar atas pemenuhan janji ini, pemazmur
mengatakan kepada kita,

26

27

28

(Teks: Mazmur 105:37)
...di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir.
Mazmur 105:37
Baiklah Anda mengatakan, mungkin orang-orang Mesir
tidak mempunyai penyakit yang sama yang kita miliki
jaman sekarang. Salah!
Sebuah tim spesialis dari seluruh dunia berkumpul
pada tahun 1975 untuk mengekspresikan tujuan dari
mengadakan otopsi pada mayat mumi Mesir di
Manchester (England) musium Sekolah Medikal. Mumi
ini ada pada tahun 1900 S.M.
(Video: 1 dtk) Penemuan yang mengesankan. Orangorang mesir kuno menderita banyak penyakit yang
umum pada manusia-manusia modern:

29
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25

dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengahtengahmu. Keluaran 23:25.
Apakah Anda dapat menangkap hal yang khusus dari
sini? Apabila kita mengikuti instruksi-instruksi Tuhan,
pengaruh penyakit seringkali dapat dibalikkan!
Itu adalah informasi yang gratis!
Bukankah janji yang luar biasa!
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(Video: 6 dtk) penyakit hati, kanker, penyakit pembuluh
darah, arthritis,

30

(Video: 6 dtk) Hepatitis, tetanus, trichinosis, kejang
mulut, dan lainnya

31

Walaupun Mesir merupakan pusat pendidikan dan
kebudayaan dunia pada jaman Musa, pengetahuan
medis dan obat-obatan sangat menyerupai dukun
Afrika jaman sekarang!
32

33

34

Pada tahun 1552 S.M. tidak lama setelah lahirnya Musa,
buku kedokteran yang terkenal di tulis di Mesir disebut
Papirus Ebers. Buku ini mengurutkan sejumlah obatobatan atau pengobatan bagi penyebab penyakit,
infeksi, dan kecelakaan, sangat sedikit yang mana Anda
mungkin ingin menggunakannya!
Untuk luka potong /tusuk yang dalam,
direkomendasikan membungkuskan darah cacing/ulat
dan kotoran kuda pada luka tersebut.
Tidak heran tetanus mengambil tingkat jumlah yang
sangat tinggi!
Untuk gigitan ular: minum air yang telah disiramkan
pada patung.
Botak? Oleskan pada kulit kepala tonik yang terbuat
dari kuku kuda, bunga yang sedang mekar, dan tumit
anjing direbus di dalam minyak.

35
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Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Musa dididik
dalam segala hikmat orang Mesir (Kisah 7:22).
Tulisannya dipenuhi dengan instruksi-instruksi
mengenai sanitasi, karantina, kebersihan pribadi, dan
gizi, tetapi tidak sekalipun ia menggambarkan
pengobatan yang terdaftar di Papyrus Ebers.
Darimana Musa mendapatkan prinsip-prinsip dan
penuntun kesehatan yang luar biasa ini?
Dari Allah!
Kematian dan Lepra (Kusta) adalah dua kutukan yang
paling menyusahkan pada abad pertengahan.
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37

38

Prinsip-prinsip kesehatan umum, diberikan oleh Allah
dan diajarkan oleh Musa setelah Keluaran, menjadikan
malapetaka-malapetaka ini dapat diatasi. Berjuta hidup
diselamatkan begitu para dokter berpaling kepada
pemimpin gereja untuk membantu-mereka selama
malapetaka-malapetaka ini.
George Rosen menulis: Kepemimpinan telah diambil
oleh gereja, karena dokter tidak menawarkan apa-apa.

39

Gereja menggunakan prinsip penuntun konsep
penyakit menular yang dicakup dalam Perjanjian
Lama...
40

Ide ini dan konsekwensi pelaksanaannya diuraikan
dengan sangat jelas di Buku Imamat.
George Rosen, M.D., Sejarah Kesehatan Publik. hlm.6365
41

Betapa memalukan bahwa 60 juta orang mati dari
kutukan-kutukan ini padahal prinsip-prinsip Alkitab
akan kesehatan umum ada.
42
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43

Allah merancang tubuh kita.
Dia tahu bagaimana kita dapat menghindari penyakit
dan menjaga tubuh kita pada penampilan optimum!
Allah memberikan manusia tubuh yang menakjubkan
dengan kemungkinan-kemungkinan yang hampir tidak
terbatas.
Tubuh mempunyai bagian-bagian yang sangat halus.
Allah menciptakan kita, dan Ia mengetahui apa yang
diperlukan untuk menjaga kesehatan kita pada puncak
efisiensi.

44

Seorang pemuda membawa mobil baru yang berkilayan
di mana ia telah menabung uang bertahun-tahun.

45

46

47
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Dia telah diberikan buku panduan manufaktur yang
mengatakan dengan jelas bagaimana merawat mobil
barunya dengan cara yang terbaik, untuk
mempertahankannya berfungsi sebaik mungkin untuk
bertahun-tahun.
Itu adalah mobil yang mahal, dan Anda mungkin akan
berfikir pemilik yang baru setidaknya akan membaca
instruksi-instruksi perawatannya. Tetapi Ia tidak.
Satu-satunya yang ia dapat pikirkan ialah berapa cepat
ia dapat mencapai 60 mil per jam -- dalam beberapa
detik.
Dia suka melaju sekencang-kencangnya, kemudian
menggunakan rem untuk melihat seberapa cepat itu
dapat berhenti.
Dia suka mendengar suara pekikan roda.
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48

Anda dapat menebak akhir dari ceritanya. Ya, mobil
tersebut tidak bertahan lama sampai memerlukan
perbaikan yang mahal. Apakah kita melakukan hal
yang sama dengan tubuh yang Allah telah berikan
kepada kita?
Kita sudah tentu ingin mengikuti instruksi-instruksiNya!
Perjalanan pertama ke rumah sakit dapat menghabiskan
tabungan seumur hidup.

50

51

Kita kembali ke taman Eden, kembali kepada
penciptaan, dan perhatikan beberapa hal yang Allah
ucapkan pada Adam dan Hawa yang mempromosikan
kesehatan yang baik.
Diet yang sehat
Sebelum dosa datang, Allah memberikan Adam dan
Hawa diet yang sempurna untuk pertahankan dan
mempromosikan kesehatan mereka.
(Teks: Kejadian 1:29)
Berfirmanlah Allah: Lihatlah, Aku memberikan
kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di
seluruh bumi,

52

dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah
akan menjadi makananmu. Kejadian 1:29

53
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49

Dia tidak mau memeriksa minyak atau air pada ban- itu
membebani dan mengambil waktu terlalu banyak.
Dia tidak mau membuang waktunya yang berharga
untuk hal-hal yang sederhana seperti itu. Ia ingin
berada di belakang kemudi setir, mengendarai kemana
ia ingin pergi -- dan khususnya ke tempat-tempat di
mana banyak orang dapat melihat kecepatan mobilnya
yang berkilau.
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Dalam bahasa yang modern kita akan mengatakan
mereka diberikan buah-buahan, biji-bijian, dan kacangkacangan.
54

55

56

57

58
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Ini adalah makanan mereka.
Allah juga memberikan mereka Pohon Kehidupan, di
mana menambah diet mereka menjadikan mereka muda
selamanya dan sehat.
Setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah memisahkan
mereka dari Pohon Kehidupan dan menambahkan
sayuran ke dalam diet mereka.
(Teks: Kejadian 3:18)
...tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi
makananmu. Kejadian 3:18.
Ini, dengan buah-buahan, biji-bijian, dan kacangkacangan, adalah diet total manusia sampai air bah.
Sungguh memadai? Ya, tentu!
Pikirkan bahwa orang-orang pada diet Allah yang
semula telah hidup beratus-ratus tahun lamanya.
(Teks: Kejadian 5:27)
Orang tertua yang pernah hidup di bumi adalah
Metusalah: Jadi Metusalah mencapai umur sembilan
ratus enam puluh sembilan tahun, lalu ia mati. Kejadian
5:27
Setelah Air Bah, jarak hidup manusia berkurang dengan
jelas. Anak Nuh, Shem, hidup 600 tahun; cucunya 239
tahun; cicitnya 175 tahun. Pada jaman Raja Daud, jarak
hidup manusia telah berkurang menjadi 70 tahun!
Dan itu adalah penurunan yang besar, bukankah
demikian?
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59

Rencana kehidupan di dunia telah dibatasi oleh Air
Bah. Persediaan makanan Nuh kehabisan setelah ia dan
keluarganya tinggal di bahtera untuk lebih dari satu
tahun.
Sampai kemudian Allah mengijinkan Nuh dan
keluarganya untuk memakan binatang sebagai keadaan
darurat.
Tidak semua tumbuh-tumbuhan dan binatang baik
untuk makanan.
Tuhan memberikan petunjuk untuk makanan yang
dipikirkan baik untuk manusia mengkonsumsinya.

60

(Teks: Kejadian 7:2)
Dari segala binatang yang tidak haram haruslah
kauambil tujuh pasang, jantan dan betinanya,
61

tetapi dari binatang yang haram satu pasang, jantan dan
betinanya.
Kejadian 7:2
62

Adalah nyata bahwa Nuh mengetahui binatang yang
mana Allah maksudkan halal atau haram.

63

64

Kemudian, ketika Allah membawa bangsa Israel keluar
dari perbudakan di Mesir, Dia memberikan Israel
prinsip-prinsip diet untuk melindungi kesehatan
mereka dan umur panjang.
Allah mengidentifikasikan binatang mana yang halal
dan yang mana yang haram untuk makanan:
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Perbedaan dibuat antara binatang halal dan haram.
Allah bahkan menginstruksikan Nuh binatang yang
mana yang dibawa dengannya dan berapa banyak
masing-masing:
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(Teks: Ulangan 14:6)
Setiap binatang berkaki empat yang berkuku belah-

65

66

yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi dua-dan
yang memamah biak diantara binatang-binatang
berkaki empat, itu boleh kamu makan. Ulangan 14:6
Perhatikan penuntun yang sangat mudah untuk diingat:
hanya dua hal: 1) berkuku belah, dan 2) memamah biak.
(Video: 14 dtk) Beberapa dari binatang halal yang umum
berdasarkan ayat 4-6:
Sapi, domba, rusa, kambing, rusa bertanduk, sapi, dan
kijang.

67

68

(Video: 10 dtk) Binatang haram yang sekarang umum
digunakan untuk makanan, menurut ayat 7 dan 8,
termasuk unta, kelinci, babi, dan rock-badger.
Ingat kedua penuntunnya?
Apabila binatang itu berkuku belah dan memamah
biak, itu aman untuk makanan
Adalah penting untuk diingat karena beberapa mamalia
tetapi tidak berkuku belah.
Sebagai contoh, babi, berkuku belah, tetapi tidak
memamah biak, ini haram.
Alkitab mempunyai beberapa instruksi yang langsung
mengenai babi:

69

(Teks: Imamat 11:7,8)
Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku
belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak
memamah biak; haram itu bagimu.
70
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Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan
dan bangkainya janganlah kamu sentuh; haram
semuanya itu bagimu. Imamat 11:7,8
Kebanyakan dari binatang-binatang yang Allah sudah
urutkan sebagai binatang haram diklasifikasikan
binatang pemakan bangkai.
Allah tidak menolak sesuatu yang baik ketika Ia
memberikan ketentuan penuntun ini.
Dia mengetahui yang mana yang sehat dan yang mana
yang dapat menyebabkan sakit dan penyakit.

72

73

74

75

Babi adalah pemakan bangkai.
Makanan, sampah termasuk, yang dimakan oleh babi
dicerna dan diserap pada makanan dalam beberapa
jam.
Sapi, dalam hal yang lain, mempunyai sistim
pencernaan yang kompleks. Memerlukan 48 jam untuk
makanan agar diserap dalam daging. Itu juga
mempunyai sistim eliminasi yang kompleks, yang
memindahkan banyak ketidakbersihan dari sistim.
Babi seringkali terinfeksi oleh trichina larvae, atau
cacing. Ketika seseorang makan babi yang sudah
terinfeksi, kantong keras di sekeliling larva larut.
Cacing Trichina kemudian akan bersembunyi di dalam
dinding usus dan berkembang biak.
Cacing-cacing ini memasuki jaringan-jaringan darah
dan membawa ke bagian lain dari tubuh.
Trichinosis dapat menjadi penyakit yang fatal,
tergantung dari jumlah cacing yang dimakan.
Seringkali penyakit tersebut di diagnosa salah sebagai
arthritis atau keracunan makanan.
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(Teks: Mazmur 84:12)
... Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup
tidak bercela. Mazmur 84:12
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76

77

Otopsi menunjukkan bahwa banyak mumi dari orangorang yang hidup di jaman Musa terinfeksi oleh cacing
trichina!
Allah tahu yang terbaik -- biarkanlah!
Allah juga memberikan instruksi untuk ikan:
Ulangan 14:9,10
Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup
di dalam air; segala yang bersirip dan bersisik boleh
kamu makan, tetapi segala yang tidak bersirip atau
bersisik janganlah kamu makan; haram semuanya itu
bagimu.
Tetapi semua yang tidak bersirip dan bersisik janganlah
kamu makan; haram semuanya itu bagimu.
Ulangan 14:10

78

Sangat jelas, dan kembali menyebutkan ada dua
penuntun yang memudahkan kita untuk mengingat.

79

1) yang bersirip; dan

80

2) Yang bersisik
Dapatkah Saudara membayangkan makanan laut yang
tidak bersirip dan tidak bersisik yang biasa dimakan
oleh sebagian besar manusia di dunia ini?
81

Dr. Bruce Hallsted, dari Loma Linda University, diminta
oleh pemerintah untuk melakukan riset bagi militer
untuk menentukan ikan mana yang aman untuk
dikonsumsi dan mana yang beracun
82
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Ulangan 14:9
Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup
di dalam air; segala yang bersirip dan bersisik boleh
kamu makan, Allah mengetahui bagaimana mereka
diciptakan dan mengapa kita boleh makan dan tidak
boleh memakan makhluk-makhluk tertentu.
Bagaimana dengan burung-burung, mungkin Saudara
bertanya. Alkitab memberikan petunjuk:

85

Ulangan 14:11
Setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan.

86

Tetapi semua ini janganlah kamu makan... ayat 11, 12

87

(Video: 14 dtk) Allah memberikan daftar burungburung tersebut: Nasar, rajawali, elang merah, elang
hitam, gagak, burung onta, burung hantu, bangau,
bangau jangkung, kelelawar, dan sejenisnya.
88

Ulangan 14:19
Dan kemudian Allah berkata, Juga segala binatang
mengeriap yang bersayap, itu pun haram bagimu,
jangan dimakan.
89
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84

Para petugas militer yang kapalnya rusak atau
terdampar di daerah padang pasir perlu mengetahui
ikan mana yang beracun dan mana yang bisa dimakan
untuk penyambung hidup. Setelah mereka selesai, Dr.
Hallsted menyimpulkan bahwa peraturan militer dan
pelaut adalah sama dengan mengikuti aturan yang
Allah berikan pada bangsa Israel 3500 tahun yang lalu.
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Imamat 3:17
Allah memberikan petunjuk berikut: Inilah suatu
ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun
di segala tempat kediamanmu:
90

janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah.
Imamat 3:17

91

92

Pengikut Yahudi Ortodok masih mengikuti petunjuk
ini hingga pada saat ini. Jika mereka akan memotong
hewan, hewan tersebut digantung diatas sehingga darah
mengalir keluar. Lalu disembelih dan direndam dalam
air garam agar darah yang sisa dalam tubuh hewan bisa
dikeluarkan.
Lemaknya dipotong dan tidak dimakan. Selama
bertahun-tahun manusia baranggapan bahwa petunjuk
larangan makan lemak dan darah dari Allah ini
hanyalah untuk upacara persembahan belaka.

93

Namun, penelitian modern menyatakan kebenaran akan
perintah Allah.

94

Kita mengetahui bahwa darah mengandung kotoran
najis, jamur, virus, dan pengrusak tubuh. Banyak
penyakit melalui darah.
95

96
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Kita juga mengetahui bahwa lemak yang tingkat
kejenuhannya tinggi seperti yang terdapat dalam
produk-produk susu, mentega, keju dan dagingn
meningkatkan kolesterol dalam darah--faktor penting
penyebab penyakit pembuluh darah dan jantung.
Berapa banyak penyakit yang bisa dihindari jika
manusia percaya pada Penciptanya untuk menentukan
makanan yang terbaik untuk dimakan!
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97

Olah raga untuk Kesehatan
Alkitab mengatakan bahwa setelah Allah menciptakan
Adam dan Hawa, Dia memberikan pekerjaan kepada
mereka--sebagian pekerjaan itu sangat berguna untuk
kegiatan dan olahraga:
TUHAN Allah mengambil manusia itu dan
menempatkannya dalam taman Eden untuk
mengusahakan dan memelihara taman itu.
Kejadian 2:15

98

99

Olah raga memperbaiki kondisi kesehatan otot dan
pembuluh darah.

100

Paru-paru menjadi lebih efisien, siap memproses udara
lebih banyak tanpa bekerja lebih keras.

101

102

Jantung lebih efisien, memompa darah lebih banyak
pada masing-masing detakannya. Energi--memproduksi
oksigen yang di bawa ke jaringan otot, yang akan
memperbaiki seluruh jaringan tubuh.
Setelah Adam dan Hawa berdosa, Allah menambahkan
jumlah pekerjaan mereka dan lebih banyak lagi
tuntutan pekerjaan fisik.
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Olah raga melindung tubuh dari berbagai penyakit!
Mencegah memburuknya kondisi tubuh.

15 – Mengembalikan Waktu

103

Allah mengatakan, dengan berpeluh engkau akan
mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi
menjadi tanah, Kejadian 3:19
Allah juga berfirman terkutuklah tanah akan ada semak
duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya dan
bahwa tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi
makananmu; ayat 17, 18
Allah mengetahui bahwa manusia perlu olah raga dan
bukan hanya untuk tubuhnya, tapi juga menghindarkan
diri dari masalah. Kata orang, Kemalasan adalah sarang
setan.

104

105

Allah berfirman,enam hari lamanya engkau akan
bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, Keluaran
20:9.
Jika setiap orang bekerja enam hari dalam seminggu,
mungkin mereka akan sangat lelah menghadapi
masalah!
Tubuh Kita Adalah Bait Roh Kudus
Pentingnya kepedulian terhadap tubuh kita bisa
dimengerti hanya jika kita mengerti bagaimana
pentingnya tubuh itu bagi Allah.

106

Rasul Paulus berkata, Atau tidak tahukah kamu, bahwa
tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam
kamu,
107

Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, -- dan bahwa
kamu bukan milik kamu sendiri?

108

Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan
tubuhmu!
1 Korintus 6:19,20
109
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110

Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika
engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah
semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
1 Korintus 10:31
Setiap orang yang benar-benar mengasihi Allah akan
berhati-hati dan menghindari segala yang merusak atau
mengotori tubuhnya.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka
Allah akan membinasakan dia.

112

113

Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah
kamu.
1 Korintus 3:17
Barangkali Anda bertanya-tanya bagaimana caranya
orang mengotori tubuhnya. Paulus menuliskan
beberapa hal yang perlu kita hindari:
...Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala,
orang berzinah, banci, orang pemburit,

114

115

pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu
tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.
1 Korintus 6:9,10.
Alkitab menuliskan perbuatan-perbuatan yang tidak
bermoral dan tidak wajar sebagai praktik-praktik yang
mengotori tubuh.Termasuk peminum.
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Manusia adalah milik Allah melalui penciptaan dan
penebusan.
Harga yang Allah bayarkan untuk kita adalah
penebusan anak-Nya di kayu salib.
Karena manusia telah ditebus dengan harga yang sangat
mahal, maka manusia harus memuliakan Allah dalam
segala hal.
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Salomo menuliskan: Anggur adalah pencemooh,
minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang
yang terhuyung-huyung karenanya.
Amsal 20:1
116

Dan kemudian: Jangan melihat kepada anggur, kalau
merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan,
yang mengalir masuk dengan nikmat,
117

tetapi kemudian memagut seperti ular, dan
menyemburkan bisa seperti beludak.

118

Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan
hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau.
Amsal 23:31-33
119

Peminum alkohol adalah orang yang menghadapi
masalah paling besar di dunia ini. Lebih dari setengah
jumlah kecelakaan di jalan raya di dunia disebabkan
oleh sopir atau pejalan kaki yang mabuk.
120

Lebih dari setengah jumlah peristiwa pembunuhan,
baik para pembunuh atau korban, atau keduanya,
sedang mabuk!
121

122

20

Alkohol merusak kemampuan tubuh untuk
menggunakan vitamin, dan gula dalam tubuh peminum
alkohol (sebagian besar terdapat dalam softdrink)
menurunkan kemampuan tubuh untuk melawan
infeksi.
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123

Minum alkohol menggemukkan hati; kemungkinan
meninggal oleh karena sirosis hati lebih besar. Umur
berkurang paling tidak 12 tahun. Menurut data statistik
terakhir, satu dari sepuluh orang menjadi pecandu
alkohol.
Hasil riset baru-baru ini menunjukkan bahwa banyak
sel otak mati pada saat alkohol masuk melalui aliran
darah dan bahwa para ayah

124

125

126

Umat Kristen harus menggunakan seluruh pikirannya
untuk menghindari godaan-godaan
setan...........................................................
Mereka kehilangan kendali untuk kemampuan mereka
membedakan yang benar dan yang salah
Yesus menolak obat bius yang ditawarkan pada-Nya di
kayu salib oleh prajurit penjaga untuk menghilangkan
rasa sakit.

127

Meskipun Yesus menderita tersiksa oleh rasa sakit, Dia
tidak mau mendapatkan apa-apa yang melumpuhkan
pikirannya, hingga saat kematian-Nya.
128

129

Ada satu kebiasaan yang sangat serius merusak
kesehatan.
Perokok memiliki seribu persen kesempatan lebih besar
untuk mati karena kanker paru-paru daripada orang
yang tidak pernah merokok.
Kesempatan perokok mati karena penyakit jantung
adalah 103 persen lebih besar daripada mereka yang
tidak pernah merokok.
21

15 – Mengembalikan Waktu

dan ibu memiliki kemungkinan lebih besar bayi
mereka cacat daripada orang tua yang bukan peminum.
Tapi bagi orang Kristen, mengkonsumsi alkohol
mendapat konsekuensi yang lebih besar.
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Dan emphisema membawa kematian lebih dari 55.000
setiap tahun!
Nikotin juga penyebab urat nadi menyusut.
130

131

Kombinasi pembentukan lemak dan penyusutan urat
nadi ini menghalangi pembuluh darah menyuplai darah
ke jantung, ekstemis, dan organ yang lainnya. Dalam
hal ini hanya gumpalan darah yang kecil saja dalam
pembuluh darah yang mengerut/menyusut
menyebabkan serangan jantung atau stroke.
Orang yang merokok juga merupakan sasaran yang
empuk bagi ketuaan karena oksigen ke otak berkurang.

132

Wanita yang merokok sewaktu hamil bisa merusak
pembuluh darah bayi mereka. Bayi meninggal saat lahir
sebanyak 27 persen berasal dari ibu yang merokok.
133

Rokok mengkontribusi lebih dari 500.000 orang
meninggal di Amerika saja pada tahun lalu.

134

Allah berfirman, Jangan membunuh. Keluaran 20:13.
Berapa banyak orang membunuh dirinya sendiri
melalui makanan, minuman, dan rokok?
135

Kata orang kebanyakan alat bunuh diri adalah dengan
pisau, garpu, dan sendok. Mungkin kita perlu
menambahkan dengan gelas dan botol!
136

22

15 – Mengembalikan Waktu
Kafein, zat yang terkandung dalam kopi,
diklasifikasikan sebagai sebuah stimulan dan sebuah
racun. harold Shyrock, M.D., You and Your Health, vol.1,
hal. 413
137

Minuman teh dan kola juga mengandung kafein. Semua
minuman ini sekarang hubungkan dengan penyakit
jantung, kerusakan syaraf, dan di kanker kandung
kemih.
138

Pertarakan yang benar berarti menghindari segala hal
yang membakayakn, dan menggunakan sesuatu yang
berguna bagi kesehatan.
140

Banyak orang makan berlebihan! Hal ini merupakan
masalah cukup besar bagi sebagian penduduk dunia.

141

Tubuh seseorang diperkirakan setiap satu pound lemak
dalam tubuhnya memerlukan dua sampai tiga mil
pembuluh darah baru.
142

Dan, jantung harus memompa darah melalui sistem
pembuluh ekstra.
--Harold Shyrock, M.D., You and Your Health, vol. 1,
hal. 395.
143
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Jika Anda mengetahui seseorang harus tergesa-gesa ke
ruangan lain untuk menyuntikkan kafein ke dalam urat
darahnya setiap beberapa jam, Anda bisa menyebutnya
sebagai pecandu. Namun berapa banyak orangkah yang
melakukan hal yang sama dengan cara minum kopi dan
kola.

15 – Mengembalikan Waktu

144

145

Jantung, ginjal, hati, dan paru-paru pada orang yang
berat badannya berlebihan akan bekerja berlebihan.
Orang yang kelebihan berat badan menderita
enambelas penyakit yang tidak biasa diderita oleh
orang yang lebih kurus.
Allah ingin kita menjaga kesehatan kita dengan baik
sehingga kita bisa menikmati hidup sebaik mungkin
saat ini. Dia ingin kita menjadi orang yang bertanggung
jawab, bermoral, dan gembira. Dia ingin kita hidup
dengan berkelimpahan. Berapa lama dan seberapa
sehatnya kita tergantung bagaimana kita mengikuti
petunjuk dari-Nya.
Istirahat dan rileks
Yesus mempercayai akan liburan dan menjauhkan diri
dari tekanan. Setelah sibuk dengan orang banyak, Yesus
berfirman pada murid-murid-Nya,

146

...Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian,
dan beristirahatlah seketika!Mrk. 6:31. Yesus ingin kita
seimbang antara bekerja dengan istirahat dan rileks.
147

Itulah sebabnya Dia memberikan hari Sabat untuk kita.
Allah mengetahui kita perlu melupakan masalah kita
dan pekerjaan kita dan menghabiskan waktu bersama
dengan Dia.
148

149

Waktu Anda untuk meninggalkan kesibukan tidak
harus di gurun pasir, meskipun bisa juga di tempat yang
tenang pada waktu tertentu sekali setahun. Anda
mungkin memilih di tempat terpencil di pegunungan di
mana terdapat banyak pohon-pohon tinggi dan danau
yang dalam yang bisa mengendurkan hati yang berat.
Apapun itu, Anda perlu mendapatkan waktu untuk
jauh dari keramaian dan kebisingan kota dan jalanan.
Jika Anda bisa mendapatkan kegembiraan, jauh lebih
baik!

150

24
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Ya, Allah ingin Anda memiliki kesenangan surga di
sini, dan siap untuk hidup di dunia baru, di mana
semua penderitaan yang ada di dunia ini akan dibuang
selamanya.
151

152

Pada kenyataannya, Yesus berfirman, di luar Aku kamu
tidak dapat berbuat apa-apa.
Yoh. 15:5
Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa mengatasi
kebiasaan buruk kita. Juru Selamat ada di sana, rindu
untuk menolong kita! Paulus mengetahui rahasia ini.
Dia berfirman, Segala perkara dapat kutanggung di
dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Filipi 4:13

154
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Kedengarannya baik untuk saya, saudara berkata. Saya
ingin berada di sana, namun saya memiliki kebiasaan
yang saya tidak bisa atasi.
Ada kabar baik saat ini.
Allah tidak mengharapkan saudara melakukannya
seorang diri.
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26

Seorang wanita mengikuti satu seri Kebangunan
Rohani seperti kita sekarang ini.
Saat pendeta mengunjungi dia, pendeta ini berbicara
padanya tentang kembali kepada keluarga Allah.
Matanya berbinar dan berkata, Saya senang, tapi saya
tidak bisa. Saya perokok.
Pendeta memanggil nama wanita itu lalu berkata,
Apakah Anda percaya bahwa Yesus ingin Anda
memenangkan kebiasaan Anda ini?
Oh ya, saya percaya. Tapi saya tidak bisa. Saya lemah
Pendeta berkata, Boleh saya membacakan sebuah ayat
Alkitab?
Dia membuka Alkitabnya 1 Yoh. 5:14, Dan inilah
keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia
mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu
kepada-Nya menurut kehendak-Nya.
Sekarang, Mary, apakah Anda berani sendiri
meninggalkan rokok? dia bertanya.
Tidak.jawabnya.
Bagus, katanya, karena Alkitab mengatakan, Dan inilah
keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia
mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu
kepada-Nya menurut kehendak-Nya. Jadi di mana
keberanian itu?
Dia jawab, Pada-Nya.
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156

Dengan pertolongan-Nya Anda bisa hidup dengan
kelimpahan, kesehatan, kebahagiaan di sini dan
sekarang, dan hidup bahagia yang kekal di dunia yang
baru.
Datanglah pada Yesus--Dia akan datang pada Anda!

27
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Dia membaca kembali ayat tersebut dengan satu
kalimat tambahan. Jikalau kita meminta sesuatu
kepada-Nya menurut kehendak-Nya, kecuali kita ingin
berhenti merokok, Ia mengabulkan doa kita.
Berpaling kepada Mary, dia berkata, Haruskah saya
menuliskan kalimat tambahan ini dalam Alkitab Anda?
Tidak, tidak, kata Mary, saya tidak mau merobah
Alkitab.
Pendeta bertanya, Apakah kehendak Allah Anda
berhenti merokok?
Ya. jawabnya.
Lalu, bisakan Anda minta kekuatan keberanian pada
Kristus seperti yang Dia janjikan?
Oh ya, dia merespon, Saya yakin bisa.
Saya ada satu pertanyaan lagi,
Kapan Anda menerima kekuatan berhenti merokok itu?
Akankah terjadi dalam seminggu, sbulan, tiga bulan
ini? Kapan Anda akan menerima kekuatan itu?
Pendeta kemudian membuka Alkitabnya dan kembali
ke Yoh. 1:12 dan membacakannya,
Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya
kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka
yang percaya dalam nama-Nya; dia melanjutkan.
Sekarang, malam ini kita telah melihat bahwa Anda
bisa memiliki keberanian dalam Yesus. Kita telah
melihat apapun yang kita minta sesuai kehendaknya,
Dia akan memberikannya pada kita. Dan kita tahu
bahwa adalah kehendak-Nya agar Anda berhenti
merokok. Kita telah melihat bahwa sebagaimana Anda
menerima Dia, Anda menerima kekuatan.

16 – Permulaan yang Baru
Kamu dapat memulai kembali

1

(Video: 10 dtk) Di bulan Maret, tahun 1922, pengabarpengabar injil Kristen menghadiri sebuah gedung
pertemuan di Moscow, Kremlin.
Sesudah pertemuan itu,
2

4

Setahun kemudian, penginjil itu mengunjungi Moskow.
Sementara dia memuji Tuhan dengan sekelompok umat
percaya, dalam sebuah gereja yang baru dibentuk, dia
memperhatikan anak muda kriminal yang bertobat ikut
menyanyi di antara kelompok paduan suara.
1
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3

Seorang muda yang kasar dengan janggut yang lebat
dan penampilan yang keras masuk secara tiba-tiba ke
dalam ruangan. Percaya bahwa dia akan menyerang,
penginjil ambil langkah mundur. Penterjemah bahasa
Rusianya berusaha melindunginya. Tiba-tiba orang itu
menggoyang-goyang tangannya dan berbicara dengan
cepat dalam bahasa Rusia. Penterjemah itu
menerangkan bahwa orang ini salah satu penjahat yang
terkenal di Moskow. Dia telah masuk keluar penjara 28
kali. Penuh dengan perasaan bersalah dan tanpa masa
depan dia rindu untuk mencari kedamaian. Penginjil itu
dengan tenang membacakan 1 Yohanes 1:9: Jika kita
mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita.
Dia memberitahukan kepada orang yang sedang susah
cerita mengenai pencuri di kayu palang yang
mendapatkan pengampunan. Dia menjanjikan padanya,
Yesus adalah Juruselamat yang sama sekarang ini.
Dia menawarkan pengampunan. Dia menawarkan
kebebasan.
Dia menawarkan keselamatan, ambillah, bersukalah
dalam-Nya. Puji Tuhan untuk itu!
Dengan air mata bercucuran diwajahnya anak muda
Rusia yang bersalah ini bertelut dan menerima
pengampunan Allah.

16 – Permulaan yang Baru

5

6

Wajah bekas penjahat tadi menunjukkan kedamaian
yang baru di dalam hatinya. Orang itu kelihatan sangat
bahagia. Dia telah menerima Kristus. Pelajaran Alkitab
telah merubah hidupnya, dan dia mengikut Yesus
dalam baptisan Alkitab.
Baptisan Alkitab adalah simbol dari perubahan hidup
oleh kasih karunia Allah.
Kesaksian baptisan adalah permulaan hidup baru
dalam Yesus Kristus.
Baptisan berbicara mengenai perubahan hidup. Salah
satu dari contoh yang sangat berkuasa dan dramatis
yang dapat membuat hidup seseorang berubah adalah
cerita Saul yang kemudian menjadi Rasul Paulus.
Walaupun Saul warga negara Roma oleh kelahiran, dan
menerima pendidikan dari guru-guru yang terbaik di
Yerusalem.
Saul merasa cemburu terhadap agama Yahudi dan
dikenal sebagai penganiaya orang-orang percaya.
Saul -- yang kemudian namanya diganti dengan Paulus
setelah perubahannya -- dia sendiri menguraikan apa
yang dia lakukana untuk menghabiskan orang Kristen

7

(Teks: Kisah 22:4,5)
Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Jalan
Tuhan sampai mereka mati; laki-laki dan perempuan
kutangkap.......
8

9

di Damsyik dan aku telah pergi ke sana untuk
menangkap penganut-penganut Jalan Tuhan, yang
terdapat juga di situ dan membawa mereka ke
Yerusalem untuk dihukum.
Kisah 22:4,5
Ketika ia mengadakan perjalanan ke Damsyik, sebuah
cahaya turun dari sorga hingga dia terjatuh ke tanah

10

2
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(Teks: Kisah 22:7,8)
Dengan suara yang nyaring, berkata,...Saulus, Saulus,
mengapakah engkau menganiaya Aku?
11

Jawabku: Siapakah Engkau, Tuhan? Katanya

12
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Akulah Yesus orang Nazaret, yang kauaniaya itu.
Kisah 22:7,8

13

(Teks: Kisah 22:10)
Lalu dia bertanya: Tuhan, apakah yang harus
kuperbuat? Kata Tuhan, Bangkitlah dan pergilah ke
Damsyik.
14

Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu
yang ditugaskan kepadamu.
Kisah 22:10
15

Saulus menjadi buta oleh karena cahaya yang
menyilaukan itu dan dia dituntun ke Damsyik.

16

3
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17

Untuk tiga hari lamanya Saul mendapat waktu untuk
berpikir dan menderita apa yang telah dibuatnya
terhadap umat-umat Allah, pada waktu itu dia
mengakui bahwa Yesus bukan Mesias dan pengikutNya disebutkan fanatik.
Dalam bersaksi melawan umat Allah dan menuduh
mereka secara salah dia telah menuduh dan bersaksi
melawan Juruselamat dunia.
Sungguh susah hatinya ketika ia menginsafi
keadaannya.
Saul punya waktu untuk melakukan yang benar dengan
Tuhannya.
Dia sambil duduk tiga hari dalam kegelapan, Tuhan
mengirimkan rasul untuk dia yang bernama Ananias.
Dan Ananias berkata kepada Saul,

18

Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah!
Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap
dia.
19

Lalu katanya: Allah nenek moyang kita telah
menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya,

20

untuk melihat Yang Benar dan untuk mendengar suara
yang keluar dari mulut-Nya.

21

Sebab engkau harus menjadi saksi-Nya terhadap semua
orang tentang apa yang kaulihat dan yang kaudengar.

22

4
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23

(Teks: Kisah 22:16)
Ananias berkata kepada Saulus,
Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu?
Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu
disucikan,
sambil berseru kepada nama Tuhan!
Kisah 22:16

24

Ketika dia dibaptis ia mengetahui bahwa Allah telah
mengampuni dia.
Dan Saul penganiaya menjadi Paulus pengikut Yesus
yang fanatik seumur hidupnya.
26

Pernahkah Anda menginginkan untuk dapat
memulainya kembali dan semua kesalahan-kesalahan
yang pernah kau buat dapat dilenyapkan?
27

28

(Video: 8 dtk) Allah mengetahui kebutuhan kita semua
untuk mendapatkan pengalaman seperti itu, jadi Dia
melembagakan baptisan sebagai tanda bahwa kita akan
bergabung dengan Dia mulai dari saat itu dan memulai
hidup baru dalam Yesus.
Simbol mati dari dosa yang sangat indah dan memulai
hidup baru pencelupan dengan dikuburkan dalam air?

5
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Inilah caranya Saul bergabung dengan Tuhannya untuk
selamanya.
Baptisan merupakan jalan masuk pada kehidupan baru
bagi Saul. Saul perlu dibasuh dari hal-hal yang
mengerikan yang telah dibuatnya dalam mengatasnamakan agamanya. Dia perlu dibasuh. Dia mengetahui
bahwa dia membutuhkan kasih karunia dan
pengampunan Allah yang ajaib.
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29

Baptisan kristen yang asli adalah dimulai oleh Yohanes
Pembaptis, nabi dari bukit yang muncul di padang
gurun Yudea mengkhotbahkan dengan tegas agar
bertobat. Semua jalan menuju sungai Yordan dipenuhi
oleh orang-orang yang ingin mendengarkan dia.
(Teks: Matius 3:5,6)
Alkitab katakan: Maka datanglah kepadanya penduduk
dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh
daerah sekitar Yordan,

30

Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh
Yohanes di sungai Yordan.
Matius 3:5,6
31

32

Menutup pintu pertukangan kayunya dan
mengucapkan selamat tinggal pada ibunya, Yesus juga
mengadakan perjalanan ke Yordan.
Ketika Yohanes melihat Yesus, dia mengenalinya dan
berhenti berkhotbah.
(Teks: Yohanes 1:29)
Penilaian untuk Yesus, Yohanes katakan, ...
Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa
dunia. Yohanes 1:29

33

34

Yohanes mengenali Anak Domba yang akan
dikorbankan untuk mati bagi dosa-dosa manusia yang
menerima pengorbanan-Nya.
Ketika Yesus meminta untuk dibaptisakan Yohanes
merasa ragu.
(Teks: Matius 3:14)
Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu
Matius 3:14

35
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36

Yesus meminta dibaptiskan oleh karena Dia ingin
dikenali sebagai manusia.
Dia ingin meninggalkan contoh yang sempurna bagi
kita untuk diikuti.
Jadi Yohanes mencelupkan Yesus di sungai Yordan,
karena itulah arti kata baptisan.
(Teks: Matius 3:16)
Alkitab katakan:
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada
waktu itu juga langit terbuka

38

dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun
ke atas-Nya.

39

40

41

Suara dari surga mengatakan, Inilah Anak-Ku yang
Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan. Matius 3:16,17
Pada sayap burung merpati, Allah dapat mengirimkan
kasih-Nya dan kata-kata menguatkan Yesus, namun Ia
melakukan hal lainnya.
Sementara Yesus keluar dari air dan berdiri dengan
pakaian yang basah ditepi sungai Yordan yang
berlumpur, Allah memperkenalkan Ia kepada umum
bahwa Dialah Anaknya-yang telah diurapi.
Baptisan Kristus menandakan mulai pelayanannya
untuk umum, karena Petrus berkata,

7
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37

(Teks: Matius 3:15)
Tetapi Yesus mendesak, ....Biarlah hal itu terjadi, karena
demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh
kehendak Allah. Ayat 15
Yohanes mengenali bahwa Yesus tidak mempunyai dosa
masa lalu yang perlu diakui.
Dan Yesus sudah tentu tidak perlu menunjukkan
kepercayaan-Nya dalam kebangkitan-Nya sendiri.
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(Teks: Kisah 10:38)
...yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah
mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa,
42

Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan
menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab
Allah menyertai Dia.
Kisah 10:38
43

(Teks: Yohanes 4:1,2)
bahwa orang-orang Farisi telah mendengar, bahwa Ia
memperoleh dan membaptis murid lebih banyak dari
pada Yohanes
44

meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan
murid-murid-Nya,

45

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus,
46

8

47

dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
zaman.
Matius 28:19,20

48

Kemungkinan Anda merasa heran model baptisan apa
di praktekkan pengikut-pengikut Yesus setelah Dia
kembali ke surga.
Tidak heran mereka mengikuti contoh Yesus, oleh
karena mereka adalah murid-murid-Nya.
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(Teks: Efesus 4:5)
Paulus, salah satu pengikut-Nya yang rajin, berkata
bahwa hanya ada satu satu Tuhan, satu iman, satu
baptisan Efesus 4:5.
49

Satu-satunya yang dituliskan secara detil mengenai
baptisan setelah salib dicatat dalam Buku Kisah Segala
Rasul - baptisan yang diadakan oleh Filipus, penginjil.
50
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51

Sementara Filipus berjalan disepanjang jalan berdebu
menuju ke Gaza dia melihat sida-sida Etiopia dari Ratu
Sri Kandake yang bertanggungjawab atas semua
perbendaharaannya.
Dia telah datang ke Yerusalem untuk berbakti.
Sekarang dia dalam perjalanan pulang, menaiki kereta
dan membaca dari kitab gulungan.
Filipus berlari dan bertanya kepada orang itu

52

(Teks: Kisah 8:30)
Mengertikah tuan apa yang tuan baca?

53

Bagaimana saya dapat, kecuali seseorang
membimbingku?

54

55

Dia mengundang Filipus naik ke keretanya. Filipus
melihat bahwa orang itu sedang membaca kitab Yesaya
fatsal 53.
Orang Etiopia mengundang Filipus menerangkan ayat
tersebut.
Fatsal itu menceritakan kehidupan Yesus dan rincian
penyaliban Mesias.
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(Teks: Kisah 8:35)
Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas
itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
Kisah 8:35
56

57

Sungguh merupakan suatu pelajaran Alkitab yang
istimewa digoncang dalam perjalanan di atas kereta.
Bukan saja Filipus menceritakan Yesus, tapi dia
menerangkan dengan jelas arti dari baptisan, karena
Alkitab berkata ketika tiba di genangan air orang
Etiopia berkata kepada Filipus,
(Teks: Kisah 8:36,37)
.......dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sidasida itu: Lihat, di situ ada air; apakah halangannya, jika
aku dibaptis? Kisah 8:36

58

Filipus mengulang: Jika kamu percaya dengan segenap
hatimu, boleh.

59

Orang Etiopia berkata: Saya percaya bahwa Yesus
Kristus adalah Anak Allah.
Verse 37
60

61

(Teks: Kisah 8:38)
Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta
itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus
maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia.
Kisah 8:38
Filipus mencelupkan sida-sida Etiopia dalam air., sama
seperti Yohanes mencelupkan Kristus membaptis-Nya.
Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba
melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya
lagi.

62
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Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.
Kisah 8:39

63

65

Kenyataannya, Tidak ada bukti di Perjanjian Baru cara
baptisan yang lain, di sini gambar dari kolam baptisan
pada abab pertama di gereja di Filipi.
Sejarah gereja mula-mula yang ditemukan oleh
arkeolog
keduanya menunjukkan bahwa diselamkan adalah
model baptisan hingga abad 12 dan 13

66

Cardinal James Gibbons menulis: untuk beberapa abad
baptisan kekristenan biasanya dijalankan dengan
diselamkan
67

tetapi sejak abad ke 12 praktek baptisan oleh percikan
air diadakan oleh gereja Katolik,

68

oleh karena ini lebih mudah dan tidak merepotkan
daripada baptisan yang diselamkan.

69
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64

Itulah yang terjadi apabila kita menguburkan
kehidupan yang lama dari dosa memulai hidup yang
baru dalam Kristus.
Dengan jelas pencelupan adalah model baptisan yang
dipraktekkan oleh gereja kristen mula-mula

16 – Permulaan yang Baru
Gereja menjalankan kebijaksanaan mereka dalam
menerima model yang mudah sesuai situasi waktu dan
tempat.
The Faith of Our Fathers, 94th edisi, h. 277
70

71

Banyak turis sekarang ini mengunjungi gereja St. John,
yang bertempat di reruntuhan kota Efesus di Turki.
Gereja dibangun sebagai peringatan kepada rasul
Yohanes.
Yang sangat menjadi perhatian yaitu mengenai tempat
baptisan, bentuknya bundar kira-kira 12 kaki
panjangnya dan 4 kaki dalamnya, dengan tangga di
kedua belah sisi dari kolam tadi.
Kebanyakan orang telah mendengar lonceng tua dari
menara di depan Katedral Pisa, di Itali, lebih dikenal
sebagai menara Pisa yang miring.

72

Bersamaan dengan Katedral dan menara miring ada
kolam baptisan, bangunan yang bulat di dekatnya

73

kolam kira-kira 20 kaki panjang dan 4 kaki dalamnya
ini dibangun pada abad ke 14. 300 tahun setelah
kenaikan Kristus ke surga, model baptisan masih tetap
diselamkan!
74

Ada begitu banyak kolam baptisan yang besar di Eropa.
66 ditemukan di Itali sendiri di mana tanggal
pembangunannya antara abad ke 4 dan ke 14.
75

Tetapi begitu pentingkah upacara baptisan itu?

76
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Perlukah dibaptiskan?

77

(Teks: Yohanes 3:5)
Jawab Yesus: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh,
78

ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah.

Yesus menunjukkan di sini bahwa dilahirkan dari air,
keterangan pada baptisan sebagaimana kita akan lihat
kemudian, diperlukan agar dapat masuk ke surga.
80

Kristus tidak membuat pernyataan ini tidak hanya satu
kali sebagai satu statemen. Perhatikan Dia mengatakan
pentingnya hal yang sama dalam Markus 16:16
81

82

(Teks: Markus 16:16)
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus
16:16
Langkah yang pertama dalam persiapan baptisan adalah
percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati untuk
menghapus dosamu dan Tuhan Juruselamatmu.
Filipus menekankan perlunya percaya pada Kristus
kepada orang Etiopia.
Apabila orang Etiopia menanyakan Filipus apakah dia
dapat dibaptiskan, Filipus berkata,

83

13

16 – Permulaan yang Baru
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(Teks: Kisah 8:37)
(Sahut Filipus: Jika tuan percaya dengan segenap hati,
boleh. Jawabnya: Aku percaya, bahwa Yesus Kristus
adalah Anak Allah.) Kisah 8:37
84

85

(Teks: Matius 28:19)
Yesus berikan kepada murid-murid-Nya langkah yang
kedua,
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka
Matius 28:19
Mendahulukan pelajaran baptisan.
(Teks: Matius 28:20)
Yesus katakan bahwa calon baptisan itu harus diajar
.......dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah Kuperintahkan kepadamu.

86

Dengan kata lain, setiap individu yang mempersiapkan
diri untuk baptisan harus mengerti tentang Yesus,

87

(Teks: Matius 28:19)
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus,
88

Langkah yang ketiga adalah pertobatan, Petrus katakan,

89

90
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(Teks: Kisah 3:19)
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu
dihapuskan,
Kisah 3:19
Yang dimaksud dengan pertobatan adalah penyesalan
yang dalam atas dosa dan kembali bertobat
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Hanya satu yang datangnya dari hati yaitu di Kalvari jamahan dan kelembutan dengan pengorbanan di kayu
salib untuk menyelamatan kita dari dosa kita.
91

Ikutilah ringkasan langkah-langkah ini dalam
mempersiapkan untuk baptisan;

92

93

2. Sebelum dibaptiskan, orang itu harus mengerti akan
ajaran-ajaran Yesus dan mengikuti jejak Dia

94

3. Dia harus mengakui segala dosa-dosanya dan
menyesal

95

96

Mungkin Anda mempunyai keinginan dalam satu
waktu ingin merubah hidupmu untuk lebih baik tetapi Anda tidak tahu bagaimana melakukannya
Ikutilah ini ada tiga langkah-langkah dalam
mempersiapkan untuk baptisan, Anda harus yakin akan
menjadi manusia yang baru - ke dalam dan keluar.
Melalui kuasa Allah, Anda dapat dirubah, lahir kembali
dan bertobat.
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1. Sebelum orang itu dibaptiskan harus menerima Yesus
sebagai Juruselamat dan Tuhan
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97

Kadang-kadang orang bertanya, Kapan saya
dibaptiskan, apakah saya akan menjadi bagian dari
gereja? Atau saya hanya sendiri dibaptiskan dan ikut
Yesus.
Alkitab ajarkan baptisan dalam Yesus Kristus adalah
baptisan yang menyatukan diri kita dengan Kristus dan
gereja. Bilamana sejumlah besar baptisan di hari
Pantekosta, Alkitab menerangkan
(Teks: Kisah 2:41,42)
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi
diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.

98

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan
dalam persekutuan.

99

Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti
dan berdoa. (Kisah 2:41,42)
Kalimat yang sederhana.
100

101

102
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(Teks: I Korintus 12:13)
I Korintus 12:13 berkata: Sebab dalam satu roh kita
semua telah dibaptis menjadi satu tubuh....... Ayat 28
menunjukkan dengan jelas bahwa tubuh adalah gereja.
Apabila pria dan wanita menerima Yesus dan
menyerahkan diri mereka untuk mengikut Dia mereka
rindu untuk berbakti dengan orang-orang percaya. Hati
mereka terbakar untuk menjadi bagian dari perintahperintah Kristus.
(Teks: Matius 28:19,20)
Mengapa Yesus katakan di dalam Matius 28:19,20:
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus,
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dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku
menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
103

104

Malam ini Yesus memintamu untuk menaruh
kehidupanmu untuk Dia. Dia memintamu untuk
menjadi bagian dari mempercayai firman-Nya, dan
orang-orang yang memelihara-Nya. Dia memberimu
undangan yang sama yang diberikan kepada Rasul
Paulus:

105

Pada suatu malam pemimpin orang Yahudi yang
bernama Nikodemus datang kepada Yesus.
Dia tidak ingin diketahui oleh teman-temannya bahwa
dia sangat tertarik dengan Yesus.
106

(Teks: Yohanes 3:2)
Ia datang pada Waktu malam kepada Yesus dan berkata:
Rabi, kami tahu, Engkau datang sebagai guru yang
diutus Allah,
107

108

sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan
tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak
menyertainya.
Yohanes 3:2
Yesus dapat membaca hati orang ini, Dia dapat
menembusnya dan menunjukkan kepada Nikodemus
apa yang dia perlukan.
(Teks: Yohanes 3:3)
Yesus menjawab katanya; sesungguhnya,

109
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(Teks: Kisah 22:16)
Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu?
Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu
disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan!
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Jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat
melihat kerajaan surga.
Yohanes 3:3
110

(Teks: Yohanes 3:4)
Nikodemus merasa bingung dan dia menanyakan
Yesus, Bagaimana seorang dapat dilahirkan apabila dia
sudah tua?
111

Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan
dilahirkan lagi? Yohanes 3:4

112

113

114

(Teks: Yohanes 3:5)
Kemudian Yesus menunjukkan bahwa Dia
membicarakan mengenai kelahiran rohani, ketika Dia
berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika
seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Yohanes
3:5
Disini Yesus membicarakan mengenai kelahiran rohani
yang dinyatakan melalui baptisan.
Keterangan di sini pada kenyataannya bahwa orang
akan dibersihkan dalam air baptisan.
Tidak diragukan Nikodemus, Orang Farisi yang
sombong mengantisipasi masuk dalam kerajaan Allah
oleh kelahiran alami, orang Yahudi yang beriman.

115

Walaupun, Yesus menyatakan dengan jelas bahwa
apapun yang kurang dari perubahan seutuhnya dari
hidup oleh kuasa Roh Suci - sebagai arti dari baptisantidak cukup.
116
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Inilah cara seseorang memeteraikan penerimaan
pengorbanan yang diberikan oleh Bapa dan dibuat oleh
Anak.
117

Inilah permulaan hidup baru dalam Kristus.

118

Pada saat inilah, Roh Suci dalam bentuk burung
merpati mengurapi Yesus, bahwa Dia menjadi Yang
Diurapi atau Messias atau Kristus.
120

121

Peristiwa ini menandakan mulainya Pelayanan Yesus
Kristus.
Jadi begitu juga, baptisan oleh percaya menandakan
permulaan hidup yang baru dengan Kristus sebagai
Juruselamat. Peristiwa ini juga menandakan kesaksian
umum dari orang percaya dengan baptisan tersebut ia
bergabung dengan Kristus, bahwa dia telah
mengenakan Kristus.
(Teks: Galatia 3:27)
Galatia 3:27 katakan: Karena kamu semua, yang dibaptis
dalam Kristus, telah mengenakan Kristus.

122

(Video: 10 dtk) Baptisan, pada seseorang yang telah
menerima Kristus sebagai penebusnya, menunjukkan
imannya dalam tiga fakta besar dari pengorbanan
Kristus.
123
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119

(Teks: Matius 3:17)
Pada baptisan Kristus, suara Allah kedengaran berkata.
...Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku
berkenan.
Matius 3:17
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124

125

(Teks: Roma 6:3,4)
Paulus berkata: Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita
semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis
dalam kematian-Nya?
Roma 6:3
(Teks: Roma 6:4)
Kemudian ia lanjutkan dengan langkah berikutnya
yang harus diambil oleh orang kristen
“Demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan
Dia oleh baptisan dalam kematian-Nya”
Ada langkah ketiga,
(Teks: Roma 6:4)
supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari
antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,

126

demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Versi 4
Anda mempunyai itu. Setiap orang yang telah
dibaptiskan dilahirkan kembali oleh air dan roh.
127

Secara umum kita menunjukkan percaya kita dalam
kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus.

128

129
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(Teks: Roma 6:11)
Paulus menerangkan kepada kita: Demikianlah
hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu telah
mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam
Kristus Yesus.
Sekarang saudara dapat mengerti mengapa hidup
bersama Yesus begitu indah?
Ini seperti sebuah pasangan yang diikat dalam satu
perkawinan.
Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk bersaksi
bahwa mereka bergabung bersama dalam hidup yang
lama yang takkan pernah berakhir.
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131

(Teks: Efesus 4:5)
Alkitab menjelaskan di sini: Satu Tuhan, Satu Iman,
Satu Baptisan Efesus 4:5
Di dalam gereja, dalam prateknya ada banyak cara
baptisan.
Dengan dipercik, disiram, dan diselamkan. Bagaimana
dapat dengan tiga cara menjadi satu baptisan, akan
menjadi bingung dengan metode mana yang benar?

132

133

134

135

Di dalam Alkitab kami menemukan bahwa Yohanes
menerangkan baptisan di dalam sungai Yordan.
Ketika Yesus dibaptiskan, Dia, berdiri dan keluar dari
air.
Dia dibaptiskan dengan dicelupkan.
Di dalam bahasa Grika pengertian kata Baptizo.
Dimaksud dicelupkan di dalam air atau diselamkan di
air.
Ini adalah satu metode baptisan yang menggambarkan
kematian, penguburan dan pembaharuan dengan
Kristus
Satu waktu Paulus dan teman sekerjanya Silas pergi ke
kota Filipi atas undangan seorang Makedonia, seperti
mimpi Paulus

136

Di sana mereka berkhotbah, Paulus dan Silas benarbenar menggerakan hati orang-orang di Filipi.

137
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Kami hanya punyai satu pertanyaan: Apakah yang
dilakukan Yesus?
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Begitu banyak massa menyerang mereka, dan hidup
mereka dalam bahaya. Massa mencabik pakaian kedua
orang itu dan yang berwenang telah memukuli mereka.
138

Mereka dimasukkan ke dalam penjara, di mana penjaga
penjara diberitahu untuk menaruh mereka ditempat
khusus agar mereka tidak bisa lolos.
139

140

Pada tengah malam, Paulus dan Silas mereka berdoa
dan bernyanyi, dan tiba-tiba tanah goyang dan pintu
penjara itu terbuka dan rantai mereka terlepas.
Penjaga penjara itu datang dan melihat pintu terbuka,
lalu mereka melarikan diri.
Dia mengambil pedangnya untuk membunuh diri pasti dia akan dibunuh oleh karena telah membiarkan
orang tahanannya lepas.

141

(Teks: Kisah 16:28)
Tetapi Paulus memanggil dia keluar dengan suara keras,
Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih
ada di sini! (Kisah 16:28)
142

143

Penjaga penjara merasa terkejut! Orang-orang ini Paulus dan Silas- telah menderita hampir mati di tangan
pemimpin penjara, namun mereka tidak menaruh
dendam dan ingin untuk membalas dendam. Kepala
Penjara tahu bahwa mereka tidak bersalah. Dia berlari
dan menyalakan obor, kemudian pergi ke sel mereka,
jatuh di dekat kaki mereka dan memohon keampunan.
(Teks: Kisah 16:30-31)
dan membawa mereka keluar dan berkata, Tuan-tuan,
apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?

144
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Jawab mereka: Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus
dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.

145

Kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke
rumahnya dan membersihkan luka pada kaki dan
punggung mereka.
146

147

Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri
dibaptis. Kisah 16:33

148

149

Sahabat-sahabat, jika sebelumnya Anda tidak mengerti
arti dan pentingnya baptisan, atau jika Anda tidak
memiliki kesempatan untuk mengikuti Yesus di dalam
upacara baptisan yang suci dengan diselamkan,
pertanyaan dan undangan yang sama yang ditanyakan
Ananias kepada Saul akan datang juga kepadamu:
(Ayat Kisah 22:16)
Mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah berilah
dirimu di baptis dan dosa-dosamu disucikan . . .
Kisah 22:16

150
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(Ayat dalam Kisah 16:33)
Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka
dan membasuh bilur mereka.
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Pada saat Yesus di baptis, suara datang dari surga, Inilah
Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.
Demikian juga dengan kamu, masuklah ke dalam air
untuk di baptis, Tuhan kita akan berbicara ke dalam
hati, Engkau adalah anak-Ku yang Kukasihi. Aku
berkenan kepadamu. Kebahagiaan hidup yang terbesar
adalah mengetahui bahwa Allah berkenan kepadamu.
Pada saat Anda di baptis, Anda akan memiliki perasaan
yang ajaib bahwa Anda adalah milik Allah. Anda
adalah putra-putri Allah. Dalam pengertian lain
baptisan bagaikan suatu pernikahan. Sebelum menikah
mempelai pria dan mempelai wanita saling jatuh cinta.
Pernikahan tidak menumbuhkan cinta dalam hati
seorang pria untuk seorang wanita atau di dalam hati
seorang wanita untuk seorang pria. Pernikahan adalah
bukti dari cinta. Pernikahan adalah pernyataan umum
di hadapan keluarga dan sahabat-sahabat. Baptisan
seperti demikian. Baptisan tidak menumbuhkan kasih
di dalam hati kita untuk Allah.
Alasan mengapa kita di baptis adalah karena kita
mengasih-Nya.
Baptisan adalah pernyataan umum di hadapan keluarga
dan sahabat-sahabat dan jemaat bahwa kita mengasihi
dan berjanji untuk setia kepada Yesus Kristus. Pada saat
kita membuat pernyataan umum tersebut, secara
simbolis kita menguburkan masa lalu di dalam air
melalui baptisan, dan bangkit untuk suatu kehidupan
yang baru di dalam Kristus.
Masa lalu telah hilang -- dikuburkan -- tidak akan
mengganggu kita lagi. Allah berjanji untuk
memberikan kuasa Roh Kudus untuk menyanggupkan
kita agar dapat menghidupkan kehidupan kristiani.
Sebagian orang meragukan hal ini. Mereka tetap
dengan kehidupan lama. Mereka tidak percaya bahwa
mereka telah bersedia. Baptisan tidak berarti bahwa
Anda sudah sempurna. Itu tidak berarti bahwa Anda
telah menurut.
Jesus memohon Anda hari ini untuk mengikuti langkah
kaki-Nya di dalam penguburan air melalui baptisan. Ia
menawarkan kepadamu pengampunan, bebas dari
segala kesalahan masa lalu dan kuasa untuk
menghidupkan kehidupan yang baru melalui Roh
Kudus-Nya.
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Maukah Anda mengatakan ya kepada Yesus saat ini?
Jika Anda ingin mengikuti Yesus pada segala jalan
dalam baptisan Alkitab, saya ingin Anda datang ke
depan gedung ini dan saya akan berdoa khusus untuk
Anda.
Saya mengundang semua berdiri untuk berdoa saat ini.
Sebelum berdoa, jika Anda ingin mengatakan, Ya,
Yesus, saya mau di baptis, Marilah maju ke depan dan
berdiri di depan altar dengan kepala tertunduk, saya
akan berdoa untuk Anda. Jangan ragu. Datanglah ...
datang sekarang dan saya akan berdoa.
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17 – Bagaimana Mengenal Barang Palsu
Penipuan dunia yang terbesar

1

3

4

(Video: 9 dtk) Sampai sekarang hanya ada 110
pembohong telah di dapat (ditemui). Stein ditangkap
tahun 1972 dan melayani dipenjara Sing Sing di Paris,
Prancis.
Dia dibebaskan tahun 1980. Selama di dalam penjara
Stein bertobat dan memutuskan melukis di bawah
tanda tangan sendiri.
(Video: 12 dtk)
sekarang ini dia adalah seorang pelukis dan seorang
penceramah keliling dunia. Dan, tentang apakah kirakira ceramah dia? Yang terbaik yang dia ketahui adalah
bagaimana membuat barang tiruan.
Kau akan setuju, Stein mendemonstrasikan, bukanlah
mudah membuat barang tiruan.
Tetapi, kepintarannya menjadikan dia seorang penipu.
Dia hanya seperti anak kecil berbicara dibanding
dengan

1
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2

(Video: 19 dtk) Salah satu penipuan yang terbesar
pernah dicatat terjadi ditahun 1960 David Stein, seorang
muda Francis yang sangat brillian (cerdas) melukis
lebih dari 400 imitasi Old Masters, yang dilukis oleh
Picaso, chagall, Renoir, dan Van Goghs. Ia menuliskan
nama mereka itu lalu menyebarkannya seolah itu
adalah lukisan asli pelukis-pelukis tersebut. Ini
merupakan penipuan yang hebat. Lukisannya persis
sekali dengan yang asli.
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5

(Video: 7 dtk) nenek dari mereka semua - Setan! Setan
berdiri tanpa kelihatan apabila datang menipu.
Memang, Setan tidak bekerja terang-terangan. Setan
bekerja melalui orang lain, kuasa lain dan agen-agen
lain. Jika setan musuh yang kelihatan terhadap Allah
dan kebenaran menjadi berbahaya maka orang Kristen
akan disesatkan. Maka setan bekerja sembunyisembunyi, kadang-kadang menyamar dalam bentuk
agama.
penipu bercampur kebenaran dan kesalahan menarik
orang dari perbaktian yang benar. Ini menjadi
kesenangannya untuk beribu-ribu tahun lamanya.

6

Tuhan tidak membiarkan kita di dalam penipuannya
yang besar, kita telah diamarkan melalui Alkitab dari
semua penipuan yang terbesar pada akhir zaman.
7

Alkitab menceritakan, Daniel sendiri mempunyai
sebuah memimpi tentang binatang yang keluar dari
dalam laut.
8

‘pada malam hari aku mendapat penglihatan, Daniel
tuliskanlah’ dan lihatlah, ke empat angin dari surga
akan dikirimkan untuk mengguncangkan laut besar.
9

dan ke empat binatang yang besar naik dari dalam laut,
yang satu berbeda dengan yang lain. Daniel 7:2,3

10

binatang yang keluar dari laut?
apakah maksud semua itu?

11

2
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Biarlah Alkitab memberikan kepada kita sebagai kunci
untuk membuka lambang-lambang nubuatan Pertama,
di dalam mimpi, ada air
12

(Teks: Daniel 7:17,23)
‘Binatang - binatang besar yang empat ekor itu ialah
empat raja yang akan muncul dari dalam bumi
14

empat binatang yang besar itu yaitu keempat kerajaan
di bumi. Daniel 7;17,23
Firman Allah jelas menyatakan bahwa binatang
merupakan suatu raja atau suatu kerajaan.
15

16

Binatang itu keluar dari bumi yang penduduknya padat
dan yang melambangkan bangsa-bangsa yang akan
datang kepada manusia.
Lihatlah bagaimana Daniel menerangkan hal itu semua
di dalam Daniel 7:3
Daniel 7:3
Dan empat binatang besar naik dari dalam laut, yang
satu berbeda dengan yang lain.

17

Daniel 7:4
Yang pertama rupanya seperti seekor singan, dan
mempunyai sayap burung rajawali ....
18

3
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13

(Teks: Wahyu 17:15)
berkata’ air yang kau lihat itu adalah bangsa-bangsa,
dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa.
didalam halaman yang sama, Tuhan menceritakan
kepada Daniel apa yang akan dilihat kemudian
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Daniel 7:5
Dan tampak seekor binatang lain, yang kedua rupanya
seperti beruang. ia berdiri pada sisinya yang sebelah,
19

dan tiga tulung rusuk ada di dalam mulutnya di antara
giginya.

20

Kemudian aku melihat tampak seekor binatang lain,
rupanya seperti macan tutul, ada empat sayap burung
pada punggungnya ......
Daniel 7:6
21

Danil 7:7
Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu,
tampak seekor binatang yang keempat, yang
menakutkan dan mengdasyahkan, dan ia sangat kuat.
22

ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan,
dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya.

23

ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi
pula ia bertanduk sepuluh.
Daniel 7:7
24

Engkau memperhatikan bahwa tiap-tiap dari binatang
ini bukanlah binatang yang biasa. Mereka semua
memiliki sifat yang khusus yang menolong kita untuk
mengerti khayal tersebut.
25

4
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26

Sebagaimana Daniel dalam penglihatannya ke empat
binatang itu, dia harus mengingat mimpi dari Raja
Nebukadnesar-- mimpi yang terdiri dari patung logam
yang besar. Di dalam mimpi kedua-duanya, lambang
dari empat kerajaan.
(Video: 6 dtk) dimulai dari Babilon, Midia dan kerajaan
Medopersia, kerajaan Grika, kerajaan Roma
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27

dan diakhiri dengan kedatangan Yesus mendirikan
kerajan-Nya yang kekal.

28

Marilah kita perhatikan kembali binatang atau bangsa
yang memenuhi isi dunia ini

29

binatang yang pertama seperti singa, dan mempunyai
sayap dan saya melihat terus sampai sayapnya tercabut

30

dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada dua
kaki seperti manusia, dan kepalanya diberikan hati
manusia.
31

Symbol dari Babylon, kerajaan yang pertama ( yang
dilambangkan sebagai kepala yang terbuat dari emas)
kemudian seekor singa - raja dari binatang?
32

5
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Babylon tua menggunakan symbol seekor singa yang
melambangkan kerajaan mereka
Para ahli arkeology menemukan didalam reruntuhan
Babylon lambang singa yang memiliki sayap rajawali.
33

34

Seperti seekor singa dicatat sebagai binatang yang kuat
dan berani, tentara-tentara Raja Nebukadnesar yang
kuat yang tidak terkalahkan. Kecepatan yang tinggi di
mana Babylon memperoleh kuasa dan kerajaannya
tersebar tepat dilambangkan dengan sayap burung
rajawali. Perhatikanlah dimana Tuhan menggunakan
symbol singa yang sama melambangkan Babylon.
(Teks: Yeremiah 4:7)
singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsabangsa telah berangkat

35

dari tempatnya untuk membuat negrimu menjadi
tandus..
Yeremiah 4:7
36

37

Kesombongan, raja Babilon yang membesarkan diri,
membayangkan kerajaannya berdiri selama-lamanya.
Dia tidak pernah memikirkan bahwa ada bangsa lain
yang akan memerintah dunia. Dia menuliskan pada
batu-bata temboknya,
“Kiranya bertahan selamanya.”
(Video: 4 dtk) Pada 13 October 539 sebelum Kristus,
kerajaan Babilon (kepala dari emas adalah gambaran
dari singa di dalam mimpi Daniel) tiba pada akhirnya.

38
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39

(Video: 3 dtk)
Kerajaan yang dilambangkan oleh binatang yang kedua
adalah kerajaan Medo-Persis, kerajaan yang sama
tuanya di lambangkan di dalam lengan dan dada dari
patung raksasa itu sebagaimana Daniel memperhatikan
mempinya, dia berkata,

40

Daniel berkata bahwa ada tiga tulang rusuk masih ada
di dalam mulutnya di antara giginya tetapi didalam
Alkitab tidak di jelaskan maksudnya
41

hampir semua sarjana Alkitab yang berbahasa Grika
percaya bahwa itu melambangkan

42

Lydia, Babilon, dan Mesir - ke tiga kepala pemerintahan
yang dikalahkan Kerajaan Medopersia.

43

44

Kerajaan Persia memerintah untuk dua dekade
lamanya, dan walaupun mereka sangat kuat dan kejam,
Tuhan menunjukkan kepada Daniel dalam sebuah
mimpi, bahwa akan ada binatang, atau kerajaan yang
lain, yang akan bangkit:
Kemudian aku melihat, tampak seekor binatang yang
lain, rupanya seperti macan tutul; ada empat sayap
burung di punggungnya;

45

7
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.... ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan tiga tulang
rusuk masih ada di dalam mulutnya diantara giginya.
Daniel 7:5
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lagi pula binatang itu berkepala empat; dan kepadanya
diberikan kekuasaan. Daniel 7:6

46

47

Sama seperti seekor beruang yang bergerak lamban,
yang tidak sanggup melawan kecepatan dari seekor
macan tutul, demikian juga dengan tentara Persia,
mereka tidak sanggup mempertahankan diri dari
pergerakan yang sangat cepat dari Alexander Agung.
(Video: 4 dtk) di dalam mimpi Nebukadnesar, perut dari
perunggu melambangkan kerajaan ke tiga yaitu Junani,
dan itulah yang terjadi dalam mimpi Daniel

48

49

ke empat sayap itu menerangkan kebesaran dari pada
Alexander yang agung.
Dia mengalahkan raja Darius yang ke III dari Persia
dalam pertempuran dengan Arbela 331. Dalam kurun
waktu 12 tahun menjadi, kerajaan yang paling perkasa
yang ada di dunia yang pernah diketahui .
Macan tutul yang mempunyai kepala empat
menggambarkan empat pembagian dari Junani
ke empat kerajaan akan muncul dari bangsa itu. Daniel
8:22

50

51

8

sejarah menceritakan kerajaan Junani di bagi menjadi
empat bagian.
Alexander meninggal pada umur 32 tahun, hanya
berselang 7 tahun setelah ia memenangkan peperangan
di Arbela
bahkan sebelum dia dimakamkan, terjadi kesulitan
dalam kepemimpinannya, pertama dari temantemannya, dan kemudian dari kepala tentara akhirnya,
alexander, empat jenderalnya menjadi pemimpinnya
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ada empat sayap pada punggungnya atau kerajaan
Junani ada empat
Cassander, Lysimachus, Ptolemy, and Seleucus
52

Tiap orang mengasah pedangnya menentang yang lain
dan kerajaan runtuh didalam kekacauan.

54

Kegelisahan dan perjuangan diteruskan diantara empat
kerajaan hingga akhirnya, pada tanggal 22 Juni 168
S.M., di pertempuran Pydna, dimusnahkan kerajaan
Alexander yang Agung, 144 tahun setelah kematiannya.
55

Tetapi bagaimana tentang kekejaman binatang yang keempat yang Daniel katakan akan bangkit berkuasa
setelah kerajaan Grika?
56

57

Malaikat berkata kepada Daniel bahwa kerajaan yang
ke-empat ini akan berbeda dari kerajaan-kerajaan yang
lain.
Binatang itu menggambarkan bahwa dia sangat
berkuasa, dan memiliki gigi besi yang luarbiasa yang
dapat menghancurkan musuhnya.
Ini adalah satu gambaran yang kasar, serta kuasa yang
luarbiasa.
Sutu keterangan yang cocok tentang kebangkitan
kerajaan Roma sulit didapati.

58

9
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53

Apakah yang Anda harapkan akan terjadi jika Anda
memiliki empat kepala? Kacau.
Tiap kepala ingin menjadi nomor satu. Sesungguhnya
itulah yang terjadi kepada kerajaan Grika, empat
jenderal Alexander yang rakus, ambisi yang ingin
memerintah kerajaan.
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Kerajaan Roma lebih kasar dan brutal daripada semua
kerajaan yang sebelumnya.
Bahkan mereka merusak seluruh bangsa-bangsa atau
menjual penduduknya menjadi budak.
59

60

(Video: 4 dtk) Binatang yang sangat mengerikan ini
yang memiliki gigi besi, adalah kerajaan yang ke-empat
yang digambarkan dengan kaki-kaki dari besi.
Daniel ditipu oleh binatang yang dahsyat ini, dan
khususnya oleh sepuluh tanduk.
Daniel 7:8
Dia berkata, sementara aku memperhatikan tanduktanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk
lain yang kecil,

61

sehingga tiga dari tanduk yang terdahulu itu tercabut
....Daniel 7:8

62

Malaikat berkata kepada Daniel bahwa kesepuluh
tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari
kerajaan itu. Daniel 7:24
63

(Video: 4 dtk) Tidak ada keraguan didalam pikiran
Daniel terhadap rupa logam yang besar dengan kaki
besi dan tanah liat, menggambarkan terbagi-baginya
kerajaan Romawi.
64

(Video: 4 dtk) Tahun 476 T.M. suku barbaric dari Eropa
bagian utara menghancurkan kerajaan Roma. Tujuh
dari kerajaan (bangsa-bangsa) ini masih ada di Eropa
sampai saat ini.
65

Tetapi apa yang paling menarik bagi Daniel tentang
tanduk kecil yang muncul di antara tanduk sepuluh,
(muncul) tiga tanduk dalam perjuangan kekuasaan.
10
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Penglihatan Daniel bahwa
tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang
menyombong. Daniel 7:8
67

Tanduk yang kecil ini yang mengherankan Daniel

Daniel 7:15
Dia menulis, Aku Daniel terharu karena hal itu, dan
penglihatan itu menggelisahkan aku. Daniel 7:15
69

Mengapa tanduk yang kecil itu lebih menarik perhatian
Daniel?

70

Daniel 7:21, 25
dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orangorang kudus dan mengalahkan mereka
71

dan dia berbicara sombong melawan Yang Mahatinggi

72

dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang
Mahatinggi, dan ia berusaha untuk mengubah waktu
danhukum:
73

dan mereka akan deserahkan kedalam tangannya
selama satu masa, dan dua masa dan setengah masa.
Daniel 7:21,25
74
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Daniel mengetahui bahwa penglihatan ini tidak lama
lagi sama separti sejarah yang secular, tetapi harus
dilakukan bersama dengan umat-umat Tuhan.
75

76

Tanduk kecil ini mengadakan perang menentang umatumat Allah.
Secara terang-terangan membuat permusuhan,
pelanggaran hak ---- suatu kuasa yang digunakan oleh
Setan menentang Allah, umat-Nya dan kebenaran-Nya
Daniel 7:28
Daniel berkata,
pikiranku sangat menggelisahkan aku

77

sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal
itu dalam ingatanku.
Daniel 7:28, New International Version
78

Siapakah tanduk kecil ini?

79

Marilah kita periksa Alkitab kita siapakah tanduk
kecil dan lihatlah bagaimana sejarahnya .
Daniel melihat empat binatang atau empat kerajaan
Roma, seperti
80

Daniel 7:7
yang menakutkan, dan mendahsyatkan, dan ia sangat
kuat ia bergigi besar dari besi ..... dan lagi pula
bertanduk sepuluh. Daniel 7:7
81

(Teks: Daniel 7:24)
Daniel 7:24 memberitahukan bahwa kesepuluh tanduk
melambangkan sepuluh raja yang akan muncul.
12
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84

Sejarawan memberitahukan bahwa perpecahan Roma
digenapi pada tahun 476 T.M.
Menurut sejarawan Inggris, Edward Elliot, dalam
bukunya Horae Apocalypticae, bahwa bangsa barbar
memerintah Kerajaan Roma dari 351 - 476 T.M.

85

86

(Video: 20 dtk) Daftar berikut adalah nama-nama suku
bangsa Jerman dengan kerabat modern mereka
sekarang:
Alamanni - Jerman
Burgundians - Swiss
Franks - Perancis
Lombards - Italia
Saxons - Inggris
Suevi - Portugis
Visigoths - Spanyol
Heruli - Punah
Ostrogoths - Punah
Vandals - Punah
Ini adalah kesepuluh tanduk dari binatang ke empat
yang dilihat oleh Daniel.
Dan sesuai dengan nubuatan, tanduk kecil itu
membangun kekuasaan yang besar di antara ke sepuluh
tanduk itu, atau pembagian dari Kerajaan Roma.
(Teks: Daniel 7:24)
Ke sepuluh tanduk itu ialah ke sepuluh raja yang akan
muncul:

87

sesudah mereka akan muncul seorang raja.........dan akan
merendahkan tiga raja.
Daniel 7:24
88
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83

Sebagai pengganti kerajaan dunia yang muncul dalam
sejarah kejatuhan dari ke empat kerajaan pertama,
nubuatan mengatakan bahwa akan ada perpecahan dari
Kerajaan Roma, menjadi sepuluh kerajaan.
Sejarah membuktikan nubuatan nabi Daniel.
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Pada tahun 493 T.M, bangsa Heruli mengalami
keruntuhan dengan bantuan Penguasa Zeno.

89

Penguasa lain Justinian, menghentikan Vandals pada
tahun 534 dan mematahkan kekuasaan Ostrogoths pada
tahun 538.
90

Akhirnya, ke tiga tanduk dalam nubuatan nabi Daniel
tercabut dari akarnya menjadikan kebangunan gereja
Roma menjadi suatu kenyataan.
91

92

Pada waktu ini Justinian membuat suatu pernyataan
menjadikan bishop, atau paus, dari Roma sebagai
pemimpin agama dari Roma Barat.
Daniel juga menubuatkan bahwa tanduk yang kecil
akan berbeda dengan kerajaan kerajaan yang lain.
(Teks: Daniel 7:24)
....Ia berbeda dengan raja-raja yang dahulu
Daniel 7:24. Apakah binatang ini berbeda? Ya sangat
pasti.

93

Kerajaan yang lain adalah kekuasaan politik, tetapi
tanduk kecil itu adalah sebuah gereja yang mengontrol
kekuasaan politik.
94

95

14

Nubuatan para nabi kelihatannya memastikan bahwa
Gereja Roma pada Abad Pertengahan adalah tanduk
kecil dalam Daniel 7, sama seperti yang diyakini oleh
kaum Protestan Reformasi.
Daniel memberikan keterangan lain mengenai karakter
dari kekuasaan tanduk kecil ini.
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(Teks: Daniel 7: 21)
Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orangorang kudus dan mengalahkan mereka.
Daniel 7: 21
96

(Teks: Daniel 7.25)
Ia juga mengucapkan bahwa ini kekuasaan akan
....menentang orang-orang kudus..... Ayat 25

98

99

100

Apakah gereja pada Abad Pertengahan bersekutu dalam
penganiayaan ?
Tentu saja, ya !
Penganiayaan, perang suci, kaum Huguenots, Waldense,
dan Albigense,Tiga puluh tahun Peperangan, alat
penyiksa, sel bawah tanah,
kobaran api dari para martir yang dibakar di atas tiang semua adalah sejarah yang berkaitan dengan gereja
pada abad kegelapan dari kejayaannya.
Tetapi kita dapati bahwa masih ada hal sangat penting
mengenai karakter yang berbeda dari kekuasaan
tanduk yang kecil ini.
(Teks: Daniel 7:25)
Nubuatan memperkirakan bahwa ia akan .....berusaha
untuk mengubah waktu dan hukum... Daniel 7:25
Dapatkah kuasa kepausan pada Abad Pertengahan
mengubah hukum Tuhan yang suci?
Ya ia mengakui mengubah hari Sabat, dari hari Sabtu ke
hari Minggu.

101

Karakteristik terakhir yang kita akan pelajari
menunjukkan bahwa bila kekuasan ini menjadi yang
tertinggi dan jangka waktu yang lama ia akan
menganiaya umat-umat suci Tuhan.
102
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103

104

105

(Teks: Daniel 7:25)
Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya
selama satu masa dan dua masa dan setengah masa
Daniel 7:25
Disini kita temui lebih banyak simbol-simbol Alkitab.
Istilah masa menyatakan satu tahun dan istilah masa
(jamak) menyatakan dua tahun, atau 720 hari nubuatan.
Pembagian dari setengah masa menjadi setengah tahun
atau 180 hari.
Bila kita tambahkan satu masa (360 hari), masa (720
hari), dan setengah masa (180 hari), kita tiba pada
jumlah 1,260 hari nubuatan, atau 1260 tahun.
(Teks: Ezekiel 4:6)
Menurut nabi Yehezkiel, satu hari nubuatan
menyatakan satu tahun. Aku menentukan bagimu satu
hari untuk satu tahun.
Yehezkiel 4:6
Kekuasaan tanduk kecil akan berkuasa untuk 1,260
tahun!
Sejarah membuktikan ketepatan dari jangka waktu ini.
Bangsa Ostrogoth, suku bangsa terakhir dari sepuluh
bangsa yang menentang Gereja Roma, dikalahkan pada
tahun 538 T.M., membiarkan gereja Roma bebas untuk
membangun politiknya dan peningkatan kekuasaannya.

106

Tepat 1,260 tahun kemudian, pada tahun 1798,
kekuasaan politik Gereja Roma telah dipatahkan oleh
jenderal Napoleon, Berthier.
107

108
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Seperti yang telah kita pelajari dari nubuatan Daniel 7
dan tanduk kecil yang timbul dari kepala binatang yang
keempat, kita telah mendapatkan beberapa identitas
yang membuktikan apakah kekuasaan ini sebenarnya.
Marilah kita lihat pada beberapa bukti ini.

17 – Bagaimana Mengenal Barang Palsu
1. Tanduk kecil ini akan bangkit di Eropa Barat di antara
sepuluh kerajaan yang timbul dari perpecahan kerajaan
Roma. Daniel 7:8
109

111

3. Nubuatan mengatakan bahwa Tanduk Kecil ini akan
bangkit di antara tanduk-tanduk lainnya setelah mereka
didirikan. Daniel 7:20
Ini berarti bahwa kerajaan ini akan didirikan sesudah
476 T.M..
4. Kekuasaan ini akan berbeda dari kerajaan-kerajaan
lainnya. Berbeda baik secara politik dan kerajaan
keagamaan. Daniel 7:24

112

113

(Teks: Daniel 7:25)
5. Tanduk kecil akan menganiaya atau menghabiskan
orang-orang suci. Dan aku melihat tanduk itu berperang
melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka
Daniel 7:21,25.

114

(Teks: Daniel 7:25)
6. Kekuasaan ini akan berusaha untuk mengubah waktu
dan hukum. Dengan kata lain gereja ini beranggapan
bahwa ia sendiri dapat mengubah waktu Tuhan dan
hukum-Nya. Daniel 7:25

115

(Teks: Daniel 7:25)
7. Nubuatan menekankan bahwa kekuasaan ini akan
memerintah untuk masa 1260 tahun. Alkitab
mengatakan: Dan mereka akan diserahkan ke dalam
tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah
masa. Daniel 7:25
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110

2. Dalam kebangkitan kekuasaannya Tanduk Kecil itu
mencabut tiga kerajaan yang terdahulu. Ke tiga kerajaan
ini adalah Heruli, Ostrogoths,dan Vandals. Tiga bangsa
ini adalah bangsa Aria dalam kepercayaannya menolak
menerima paus sebagai kepala gereja. Daniel 7:8
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Anda akan melihat melalui nubuatan ini bahwa hanya
ada satu kuasa dalam dunia yang bangkit pada waktu
yang tepat dan pada tempat yang tepat untuk
menggenapi tanda-tanda ini. Ini adalah Gereja Roma.
116

Sekarang, baiklah kita melompat kepada puncak dari
Nubuatan besar Daniel, karena hal ini mempunyai
akhir yang menggembirakan bagi umat Tuhan.
117

Dalam penglihatan, pada saat Daniel memperhatikan
kekuasaan-kekuasan dalam dunia ini berjuang untuk
menguasai dominisasi politik dan agama,
118

perhatiannya tiba-tiba beralih dari dunia ke surga.

119

(Teks: Daniel 7:9,10)
Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu
duduklah Yang Lanjut Usianya;
120

Pakaian-Nya putih seperti salju, dan rambut-Nya putih
seperti bulu domba.

121

kursi-Nya dari nyala api denga roda-rodanya dari api
yang berkobar-kobar;

122

suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapanNya.

123
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Seribu kali beribu-ribu melayani Dia;

124

selaksa kali berlaksa-laksa berdiri dihadapan-Nya. Lalu
duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitabkitab. Daniel 7:9,10.
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125

Daniel melihat Allah Bapa, yang disebut Yang Lanjut
Usia-Nya, datang dan duduk diatas tahta kemuliaan.

126

127

128

(Teks: Daniel 7:22)
Perhatikan bagaimana Daniel menjelaskan
peristiwa:Sampai yang Lanjut Usianya itu datang.....
Daniel 7:22
Sekarang Majelis Pengadilan siap untuk memulaikan
pengadilan.
(Teks: Daniel 7:10)
...pengadilan telah dipersiapkan dan buku-buku telah
dibuka. Daniel 7:10.
Kepada Daniel diperlihatkan pengadilan surga, Allah
sedang mengadili kekuasaan tanduk yang kecil yang
telah memerangi umat-umat kudus.
Daniel juga melihat hasil dari pengadilan ini:
(Teks: Daniel 7:26)
Lalu Majelis Pengadilan akan duduk, dan
kekuasaannya akan dicabut daripadanya,

129

untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap.
Daniel 7:26

130

19

17 – Bagaimana Mengenal Barang Palsu
Kemudian Daniel melihat sesuatu yang sangat spesial,
sangat indah, terjadi setelah Bapa duduk dan
pengadilan siap untuk dimulai:
131

(Teks: Daniel 7:13)
Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu,
tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang
seperti anak manusia,
132

datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya,dan ia dibawa
kehadapan-Nya. Daniel 7:13

133

Siapakah Orang yang termashur yang disebut Anak
manusia yang dipersembahkan sebelum Pengadilan
Abadi?
134

Jesus menggunakan istilah ini untuk Dirinya sendiri
lebih dari empat puluh kali dalam Perjanjian baru.
Untuk murid-murid-Nya yang menakjubkan,
135

(Teks: Matius 17:22,23)
Ia berkata,...Anak Manusia akan diserahkan kedalam
tangan manusia:
136

dan mereka akan membunuh Dia dan pada hari ketiga
Ia akan dibangkitkan.
Matius 17:22,23.
Hal Judas, murid penghianat, Jesus berkata,
137
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138

(Teks: Lukas 22:48)
..Apakah engkau menyerahkan Anak Manusia dengan
ciuman?
Lukas 22:48 NIV
Tetapi pernyataan yang sangat penting ditujukan
langsung kepada Imam-imam besar yang akan duduk
pada pengadilan Kristus:

139

140

141

dan datang diatas awan-awan di langit.
Matius 26:64
Di sini Jesus tidak keliru dalam menjelaskan diri-Nya
sendiri sebagai anak Manusia yang dilihat Daniel dalam
penglihatannya--seseorang yang datang di atas awanawan di langit.
Kristus datang kepengadilan untuk mewakili semua
orang berdosa yang menerima Dia sebagai Pembela atau
Perantara.
Sebagai pembela kita dipengadilan, Dia tidak akan
pernah kalah.
Teks menyebutkan bahwa buku-buku telah dibuka.
(Teks: Daniel 7:10)
Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah
Kitab-Kitab. Daniel 7:10, bagian akhir.

142

143

Buku-buku itu berisi setiap perbuatan dalam
kehidupan kita apakah itu jahat atau baik.
Buku-buku itupun mencatat kesempatan-kesempatan
yang Tuhan telah berikan kepada kita dan jalan yang
kita ambil terhadap kesempatan-kesempatan itu.

21
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(Teks: Matius 26:64)
Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia
duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa,
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144

145

146

Jika kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat and
Tuhan kita, dan apabila kasus kita tiba di hadapan
Tuhan, Kristus akan melangkah ke depan dan
menyatakan bahwa Ia adalah Juru Selamat kita dan
kematian-Nya telah mengambil alih semua dosa yang
telah kita akui!
Pada hari itu dalam catatan-catatan surga, kehidupanNya yang tidak berdosa mengambil alih kehidupan
berdosa kita, dan hanya sebuah perkara yang dilihat
oleh Bapa kita bila Ia melihat pada catatan kita dalam
kehidupan Kristus yang tidak berdosa yang telah
menghapuskan catatan-catatan kita.
Kita akan mempunyai kehidupan kekal, bukan karena
apa yang kita telah perbuat, tetapi karena apa yang
Kristus telah perbuat diatas kayu salib untuk kita.
Daniel sangat tertarik pada Tanduk Kecil dan apa yang
akan terjadi kemudian yang memungkinkan ia
mendahului ke depan dan memberikan cerita yang
lengkap awal kedatangan Jesus,
bila peristiwa-peristiwa di dunia diamati dengan
seksama dan keputusan dibuat untuk mereka yang
menerima Tuhan. Kerajaan itu diberikan kepada Kristus
dan kekuasaan-Nya:

147

(Teks: Daniel 7:14)
Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, dan kemuliaan
dan kekuasaan sebagai raja,
148

maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan
bahasa mengabdi kepadanya:

149

Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak
akan lenyap,
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151

153

(Teks: Daniel 7:27)
...Maka pemerintahan dan kekuasaan.....akan diberikan
kepada orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi.
Daniel 7:27
Umat-umat Tuhan, orang-orang kudusnya, akan
bergabung menjadi akhli waris dalam memiliki
kerajaan yang kekal:
(Teks: Daniel 7:18)
....Orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi akan
menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang
pemerintahan, dan mereka akan memegang
pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal
selama-lamanya. Daniel 7:18.
Bagian dari nubuatan ini sejajar dengan batu dalam
mimpi Nebukadnesar yang tanpa bantuan tangan
menghantam patung pada kakinya dan

154

155

(Teks: Daniel 2:35)
....tetapi batu.....menjadi gunung besar yang memenuhi
seluruh bumi. Daniel 2:35
Dalam ke dua nubuatan yang sejajar--mimpi
Nebukadnesar mengenai patung yang besar dan

156

Mimpi Daniel mengenai binatang-binatang buas-Tuhan meringkaskan sejarah dunia dari zaman Babilon
kuno sampai hari besar ketika Jesus datang diatas awanawan kemuliaan untuk mendirikan kerajaan kasih dan
kebenaran yang kekal.
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152

dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan
musnah.
Daniel 7:14
Daniel melanjutkan lebih banyak mengenai kerajaan
ini:

17 – Bagaimana Mengenal Barang Palsu
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158

159

160

161

24

Kita sekarang ini hidup pada masa hujung kaki dari
besi dan tanah liat.
Waktu terus berjalan bagi dunia dan penghuninya!
Inilah pekabaran yang Tuhan usahakan untuk
dibagikan diantara kita melalui nubuatan-nubuatan
besar-Nya.
Adalah sangat luar biasa untuk meramalkan sejarah
dunia dalam dua pasal Alkitab!
Marilah kita pikirkan mengenai hal ini, bukankah
mimpi yang diberikan pada Daniel pada malam yang
lampau di Babilon suatu pernyataan cinta Tuhan yang
sangat besar dan sangat memperhatikan umat-Nya
dalam dunia?
Kita lihat, Jerusalem dalam keruntuhan.
Umat Tuhan, Israel,dalam tawanan di Babilon.
Segala sesuatu kelihatan menyeramkan.
Tetapi Tuhan, dalam cara yang sangat luar biasa,
memberitahukan Daniel, Aku tetap pemegang kendali.
Raja-raja boleh datang dan pergi.
Kerajaan-kerajaan boleh bangkit dan jatuh, tetapi Aku
tidak dapat melupakan anak-anak-Ku dalam dunia ini
atau rencana-Ku untuk mereka.
Raja-raja dan kerajaan-kerajaan datang dan hilang.
Ke dua nubuatan mengenai patung dan binatangbinatang buas hampir semuanya telah digenapi.
Jesus akan datang segera untuk melaksanakan
penghakiman dan memperbaharui kekuasaan yang
hilang oleh Adam dan Hawa pada waktu yang lampau.
Ia ingin semua anak-anak-Nya dalam Planet Dunia ini
menjadi bagian dari kerajaan, bersedia untuk saat
kemuliaan tersebut bila Juruselamat kita datang
kembali!
Karena pada hari kemuliaan itu kita akan menyatakan
Dia - Juruselamat dan Tuhan kita!

18 – Tanda Abadi
Bagaimana caranya menolak penerimaan Tanda
Binatang itu

1

Hari Itu adalah hari besar, hari mulia, hari yang
diadakan untuk perayaan khusus dengan parade dan
musik akbar.
Raja Nebukadnesar sangat terkesan.
2

3
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Ia telah mengundang pejabat-pejabat tinggi dari
seluruh kekuasaan Babilon yang sangat luas untuk
datang.
Itu adalah hari di mana ia melihat ke depan dengan
antisipasi yang hebat--dan juga hari yang tidak akan
terlupakan seumur hidupnya.
Sang raja telah bermimpi mimpi yang aneh.
Ia telah melihat sebuah patung logam yang besar.

4

Ia tidak dapat mengingat apakah itu, sehingga
Daniel harus menyingkapkan kepadanya tidak hanya
arti mimpi itu tetapi juga mimpi itu sendiri.
Nebukadnesar tidak dapat mengingat apapun.
5

6

Akhirnya, ia adalah kepala emas itu!
Kerajaannya berdiri tanpa tersaingi didunia ini.
Dan sekarang setiap orang harus melihat demonstrasi
yang jelas bagaimana kebesaran Babilon sebenarnya-bagaimana besar ia sebenarnya.
Ia memerintahkan hamba-hambanya untuk membuat
sebuah patung seluruhnya terbuat dari emas.

7

1
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8

Patung ini terdiri dari emas seluruhnya, tidak hanya
kepalanya, tetapi seluruh tubuhnya.
Semua orang kagum akan kemilauan dan keindahan
patung yang sangat penting ini. Itu adalah cara raja
untuk menyatakan kepada dunia bahwa kerajaannya
akan kekal selamanya.
Pada hari itu ribuan pejabat-pejabat penting dalam
kerajaan raja berkumpul menyaksikan peresmian
patung emas Nebukadnesar.

9

Tiba-tiba keheningan terjadi pada kerumunan yang
besar itu.
Terompet-terompet dibunyikan, dan juru bicara raja
menyatakan dengan suara yang keras,
10

11

(Teks: Daniel 3:4-6)
Daniel 3:4-6
...Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari
segala bangsa, suku bangsa
dan bahasa,
demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling,
kecapi, rebab, gambus, serdam

12

dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah
kamu sujud menyembah patung

13

yang telah didirikan raja Nebukadnezar itu;

14

2
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dan siapa yang tidak sujud menyembah

15

akan dicampakkan seketika itu juga kedalam perapian
yang menyala-nyala.
Daniel 3:4-6
16

Musik diperdengarkan.
Maka sujudlah orang-orang dan menyembah patung
emas.
Ya--hampir seluruh orang-orang.
17
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18

Orang banyak bertelut kecuali Sadrakh, Mesakh dan
Abednego--tiga orang Iberani yang menolak untuk
melanggar perintah Tuhan dengan membungkuk dan
menyembah sebuah berhala. Mereka tetap berdiri.
Berita ini segera didengar oleh Raja.
(Video: 3 dtk) Dengan sangat marah karena ada orang
yang menentang perintah langsungnya, Nebukadnezar
memerintahkan para pembangkang itu dibawa
kehadapannya.

19

(Video: 3 dtk) Ketika sang raja melihat kepada ketiga
orang Iberani itu, ia mengenal mereka dengan segera.
Mereka adalah orang-orang muda dengan inteligensia
yang tinggi dan mempunyai banyak talenta-talenta.
20

21

(Video: 2 dtk) Ia telah memberikan mereka banyak
tanggung jawab pada masa lampau, yang mana mereka
telah memperlihatkan kesetiaan dan efisiensi.
Mengingat apa yang akan terjadi pada mereka, ia
memutuskan untuk memberi mereka kesempatan yang
lain.
Memanggil mereka dengan namanya masing-masing,
raja berkata,
3
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(Teks: Daniel 3:15)
Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar
bunyi dari.....berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian,
22

sujudlah dan menyembah patung yang kubuat itu!
Tetapi jika kamu tidak menyembah,

23

24

kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam
perapian yang bernyala-nyala. Daniel 3:15
Sekali raja telah membuat keputusan, ia harus
melaksanakannya atau ia akan kehilangan muka di
hadapan orang banyak.
Sadrakh, Mesakh dan Abednego dapat melihat kobaran
api dari perapian yang besar.
Tidak ada keragu-raguan akan kesungguhan raja.

25

26

Apakah yang akan mereka lakukan? Apakah yang telah
kamu lakukan?
Apakah mereka harus melanggar perintah Tuhan?
Oh, itu adalah hal yang mudah secara rasionil bahwa
hal itu tidak akan menyakitkan hanya untuk menunduk
menyembah berhala pada situasi ini.
Akhirnya, kehidupan mereka terancam !
Apakah ini suatu hal yang sangat penting untuk
menunjukkan rasa hormat kepada raja ?
Tidak ada timbul sedikitpun dalam benak mereka,
karena mereka telah diajarkan hukum-hukum Tuhan
sejak masa kanak-kanak mereka, dan salah satu dari
perintah-perintah itu mengatakan,

27

(Teks: Keluaran 20:4,5)
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai
apapun........
28

4
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Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah
kepadanya...
Keluaran 20:4,5
Dengan tenang tanpa ragu-ragu mereka menjawab:
29

(Teks: Daniel 3:16-18)
...Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada
tuanku dalam hal ini.
30

Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan
kami dari perapian yang menyala-nyala itu,

31

32

Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui,
ya raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku,

33

34

35

dan tidak akan menyembah patung emas yang truanku
dirikan itu.
Daniel 3:16-18.
Ceritera selanjutnya adalah sangat menarik.
Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar lalu
diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali
lebih panas dari yang biasa.
Kumudian Raja memerintahkan untuk mengikat
Sadrakh, Mesakh dan Abednego dan mencampakkan
mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Nyala api itu sangat luar biasa sehingga membakar mati
orang-orang yang melemparkan ke tiga orang muda itu.

5
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dan dari tanganmu, ya raja.
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36

Tiba-tiba, raja bangun dengan segera dan berlari ke
dekat perapian yang terbuka, berteriak kepada para
penasihatnya bahwa ia melihat empat orang berjalan
keliling di dalam api yang bernyala-nyala dan yang
seorang kelihatan seperti Anak Tuhan !
Tuhan masuk ke dalam perapian yang bernyala-nyala.
Ia bersama-sama dengan ke tiga orang Ibrani itu di
dalam perapian. Ia adalah pembebas yang sangat
berkuasa.

37

38

39

40

6

Nebukadnesar memerintahkan orang-orang Ibrani itu
untuk keluar dari perapian, dan semua orang sangat
terkesan, ketiga orang itu keluar tanpa sehelai
rambutpun di kepala mereka hangus bahkan bau
kebakar pun tidak ada pada jubah mereka.
Patung emas yang besar telah terlupakan.
Berita utama pada hari itu, dan untuk bertahun-tahun
mendatang, akan menjadi pengalaman yang
mengesankan bagi ke tiga anak muda itu.
Tuhan menyelamatkan mereka dari api yang bernyalanyala!
Suatu pernyataan kasih Tuhan yang sangat besar dan
penjagaan-Nya bagi para pengikut-Nya yang setia!
Adalah hal yang memungkinkan bahwa suatu hari
dimasa mendatang, kita akan menghadapi seseorang
yang memaksa kita menentukan bagaimana cara
berbakti.
Adalah mungkin seperti ke tiga bangsa Ibrani ini kita
akan menghadapi hukuman kematian terhadap caracara berbakti.
Ya. kita katakan, Saya gembira bahwa kita tidak
mempunyai seseorang yang memaksa kita bagaimana
caranya harus berbakti!
Adalah sangat menakutkan! Menghadapi kematian jika
kita tidak berbakti menuruti perintah seeorang yang
memerintah kita.

18 – Tanda Abadi
Apakah Anda ketahui bahwa menurut nubuatan
Alkitab, krisis terbesar dalam sejarah ada di hadapan
kita? Dan isu pokok pada krisis terakhir adalah
perbaktian?
41

42

Nebukadnesar, pemimpin Babilon yang sangat
berkuasa mendirikan sebuah patung yang nyata di
mana semua orang harus menyembahnya.
Suatu pernyataan mengenai perbaktian.
Hukum yang kedua melarang untuk menyembah
berhala adalah suatu ujian kesetiaan antara perbaktian
kepada Tuhan yang benar atau perbaktian kepada tuhan
yang salah.
Perapian yang dipanaskan tujuh kali lipat daripada
yang biasa.
Masa kesukaran yang lebih besar daripada masa-masa
kesukaran yang lain.
Hukuman bagi mereka yang tidak menurut kepada
gereja ini-pernyataan pemerintah adalah kematian.
Peringatan yang sangat serius yang pernah diberikan
kepada penduduk dunia tercatat dalam Buku Wahyu.
Tuhan berpikir secara nyata bahwa berita ini sangat
penitng sekali, bahwa Ia berkata:

44

45

(Teks: Wahyu 13:9)
Barangsiapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Wahyu 13:9
Kita harus mendengar akan berita yang sangat penting
ini!
(Teks: Wahyu 14:9,10)
....Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya,
dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,

46

7
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43

Seperti ke tiga orang Ibrani, setiap orang yang hidup
pada jam-jam terakhir dari dunia ini akan di hadapkan
kepada pilihan yang sama?
Suatu pilihan yang menentukan nasib mereka
selamanya.
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maka ia akan minum dari anggur murka Allah,

47

yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkaNya.

48

Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata
malaikat-malaikat kudus dan didepan mata Anak
Domba.
Wahyu 14:9,10
49

Setiap orang harus mempelajari nubuatan ini dan
membuat keyakinan bahwa mereka tidak berbuat
apapun dengan binatang itu atau tandanya.
50

51

52

Menurut nubuatan Alkitab, bahwa pada akhir zaman,
seluruh penduduk dunia akan dibagi dalam dua
kelompok:
mereka yang setia dan menurut perintah-perintah-Nya,
dan mereka yang menyembah binatang dan menerima
tandanya.
Tekanan yang terus menerus akan dipaksakan kepada
mereka yang menolak untuk menyembah binatang itu
atau menerima tandanya.
Hal ini hanya akan menjadi suatu krisis yang serius
seperti ketiga bangsa Ibrani ke tika mereka berdiri
dihadapan Nebukadnezar.
(Teks: Wahyu 13:16,17)
Ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil
atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba,
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya,

53

8
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dan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual
selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu
nama binatang itu atau bilangan namanya.
Wahyu 13:16,17
54

Akhirnya, sebuah pernyataan kematian akan
dikeluarkan bagi mereka yang menolak untuk
menyembah binatang dan patungnya.
55

56

(Teks: Wahyu 13:15)
Mengenai binatang yang kedua dari Wahyu, Alkitab
mengatakan: Dan kepadanya diberikan kuasa untuk
memberikan nyawa kepada patung binatang itu,
sehingga patung binatang itu berbicara juga.
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dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang
tidak menyembah patung binatang itu, dibunuh.
Wahyu 13:15
57

Orang berkata, Jika kamu tidak menyembah binatang
itu, kita tidak akan dapat membeli apapun dari kamu
atau menjual sesuatu kepadamu, dan akhirnya kami
akan membunuh kamu.
58

Tuhan berkata, Jika kamu menyembah binatang itu,
kamu akan menerima cawan anggur murka Allah.

59

60

Setiap orang di dunia akan dihadapkan pada keputusan
yang sangat sulit yang mereka akan buat.
Apakah pengadilan Tuhan ini akan dicurahkan kepada
orang-orang berdosa?
Wahyu menunda jawabannya:

9
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(Teks: Wahyu 15:1)
Dan aku melihat suatu tanda lain dilangit, besar dan
ajaib:
61

tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir,
karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Wahyu 15:1

62

63

64

65

Tiga dari ke tujuh malapetaka itu adalah khusus
ditargetkan kepada binatang dan mereka yang
menyembah dia.
Sudah pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan
pengadilan-Nya datang kepada manusia tanpa
peringatan lebih dahulu.
Itulah keistimewaan mengenai Tuhan!
Ia tidak akan menuangkan ke tujuh malapetaka
terhadap manusia tanpa mengamarkan lebih dahulu
akan kesempatan untuk mengetahui tanda dari
binatang itu dan bagaimana cara untuk menolaknya.
Dengan amaran terakhirnya, Tuhan memberikan kunci
untuk membuka nubuatan itu, sehingga kita dapat
mengerti semua hal tersebut.
Tidak seorangpun perlu menghadapi krisis mendatang
ini tanpa persiapan.
Adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui
kekuasaan siapakah binatang ini dan bagaimana kita
dapat menolak tandanya.
Baiklah kita kembali kepada nubuatan yang terdapat
dalam Buku Wahyu, dan membaca mengenai kekuasaan
binatang ini.

66
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(Teks: Wahyu 13:1-8)
Murid Yohanes menuliskan:Dan aku berdiri ditepi
pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar
dari dalam laut,
67

betanduk sepuluh dan berkepala tujuh, diatas tanduktanduknya terdapat sepuluh mahkota,

68

dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.

69
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Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul,
dan kakinya seperti kaki beruang,

70

dan mulutnya seperti mulut singa.

71

Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan
tahktanya, dan kekuasaannya yang besar.
Wahyu 13:1,2.
72

Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya
seperti terkena luka yang membahayakan hidupnya,

73

tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh.
Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu.

74
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Dan mereka menyembah naga itu, karena ia
memberikan kekuasaan kepada binatang itu;

75

dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata
‘Siapakah yang sama dengan binatang ini?

76

Siapakah yang dapat berperang melawan dia?

77

Dan kepada binatang itu diberikan mulut, yang penuh
kesombongan dan hujat,

78

kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya
empat puluhdua bulan lamanya.
Wahyu 13:3-5.
79

Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah,
menghujat nama-Nya,

80

dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang
diam di surga.

81

Dan ia diperkenankan untuk beperang melawan orangorang kudus dan untuk mengalahkan mereka.

82
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Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan
umat dan bahasa dan bangsa.

83

Dan semua orang yang diam di atas bumi akan
menyembahnya,yaitu setiap orang yang namanya tidak
tertulis
84

sejak dunia dijadikan didalam kitab kehidupan dari
Anak Domba, yang telah disembelih.
Wahy 13:6-8
85

86

87

Melambangkan apakah binatang-binatang ini?
Daniel 7 memberikan kepada kita bahwa binatangbinatang itu melambangkan kerajaan-kerajaan atau
yang memegang roda kekuasaan.
Dalam Wahyu, kita dapati suatu gambaran yang benarbenar spektatuler--gabungan yang terjadi dari semua
keempat binatang besar dalam nubuatan Daniel.
Kamu tidak akan pernah melihat binatang seperti itu!
Meneliti kembali ke empat binatang dari nubuatan nabi
Daniel akan memberikan keterangan yang jelas dan
menolong untuk mengerti mengenai kekuasaan
binatang yang sedang kita pelajari.
Melambangkan apakah singa itu Ya, Babilon!

88
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Kita harus melihat nubuatan ini satu persatu.
Disini Tuhan menggunakan simbol-simbol nubuatan
untuk menggaris bawahi peringatan-Nya kepada dunia
ini.

18 – Tanda Abadi
Beruang? Benar lagi: Medo- Persi.

89

Dan melambangkan apakah Macan Tutul itu?
Grika, ya.

90

Dan sepuluh tanduk yang menyeramkan?
Kamu ingat tentu! Ya, itu melambangkan Kerajaan
Roma.
91

92

93

Binatang dari Wahyu 13 adalah kekuasaan yang
mengikuti keempat kerajaan dunia yang besar.
Kita dapati sekarang suatu hal yang aneh: hanya satu
kekuasaan di dunia ini yang mempunyai semua sifatsifat yang digunakan dalam nubuatan ini.
Alkitab dan sejarah memberikan penjelasan yang pasti.
Berbicara mengenai binatang, Yohanes menuliskan,
(Teks: Wahyu 13:2)
Naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan
tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Wahyu 13:2
Kita dapati bahwa Naga itu melambangkan Setan,
karena Alkitab mengatakan,
(Teks: Wahyu 12:7-9)
Maka timbullah peperangan disorga....

94

dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau
Setan, yang menyesatkan seluruh dunia...
Wahyu 12:7-9.
95
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96

Tentu saja, Setan tidak pernah melangkah dalam
peperangan dengan bentuk yang nyata.
Ia bekerja, tersembunyi, dibelakang layar, melalui agenagen, kekuasaan dan masyarakat.
Wahyu memberikan gambaran pertentangan besar
antara Setan dan gereja:
(Teks: Wahyu 12:3-5)
Maka tampaklah suatu tanda yang lain dilangit; dan
lihatlah, seekor naga merah yang besar,

97

berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh, dan di atas
kepalanya ada tujuh mahkota......

Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang akan
melahirkan itu,

99

untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu
melahirkan-Nya.

100

Maka ia melahirkan Anak laki-laki, yang akan
menggembalakan semua bangsa dengan gada besi;

101

tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada
Allah, dan ke tahtanya. Wahyu 12:3-5.

102
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98
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103

Siapakah anak laki-laki ini ?
Jawabannya ialah Jesus Kristus !
Dibelakang layar naga itu, atau Setan, kelihatan bekerja
dengan putus asa melalui kekuasaan dunia untuk
memusnahkan Jesus.
Itu adalah yang terjadi sebenarnya.
Melalui bangsa manakah iblis itu bekerja pada masa
kelahiran Kristus ?
Sejak kita membuka lembaran-lembaran sejarah dunia,
kita dapati bahwa Roma penyembah berhala, dibawah
Caesars, adalah yang memerintah ketika Kristus lahir.

104

Herodes yang Agung memerintahkan bahwa semua
anak laki-laki di Betlehem, hingga usia dua tahun,
harus dibunuh dalam usaha untuk membunuh Jesus
ketika ia lahir.
105

Gubernur Roma, Pontius Pilatus, menjatuhkan
hukuman mati kepada Kristus.

106

107

Tentara-tentara Roma memakukan Dia di kayu salib,
dan meterai Roma dibubuhkan pada pintu masuk ke
kuburan-Nya.
Setan bekerja melalui Roma penyembah berhala untuk
memusnahkan Kristus.
Dan Jesus telah bangkit dan diangkat ke Surga sesuai
dengan ramalan nubuatan.
Apakah hal ini memberikan keyakinan Anda pada
nubuatan Alkitab?

108

Nubuatan meramalkan lebih lanjut bahwa kekuasaan
ini, Roma penyembah berhala, akan

109
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110

111

(Teks: Wahyu 13:2)
memberikan kepadanya kekuasaan, dan tahtanya, dan
kekuasaannya yang besar kepada binatang itu.
Apakah Roma penyembah berhala memenuhi nubuatan
ini?
Jika benar demikian, kepada siapakah hal ini
diberikan?

Pada tahun 300 T.M., Konstantin memindahkan
ibukotanya ke Byzantium dan merubah nama kota itu
menjadi Konstantinopel untuk menghormati dirinya
sendiri.
112

113

Ketika Konstantin pergi ia memberikan tahtanya
kepada bishop Roma.
Bishop Roma menjadi kepala dari gereja, sama seperti
raja terhadap tahtanya.
Persatuan gereja dengan pemerintah mengakibatkan,
gereja memerintah di atas pemerintah.
Kota Vatikan berdiri ditengah-tengah kota Roma, kota
tempat kedudukan kerajaan Roma tua.

114

115

Gereja Roma berlangsung di sana hingga hari ini, tidak
hanya sebagai kekuasaan keagamaan juga sebagai
kekuasaan politik.
Hampir semua bangsa di dunia mengirimkan duta-duta
besar mereka ke Vatikan.
17

18 – Tanda Abadi

Untuk beberapa abad, gereja Roma memakai dokumen
berjudul Bantuan dari Constantine untuk
membuktikan kebenarannya akan kota Roma.
Dokumen ini, kemudian dibuktikan adalah suatu
pemalsuan, memberikan mereka hak untuk menuntut
kebenaran gereja dalam memerintah Roma Barat, baik
secara politik dan keagamaan.
Dokumen ini adalah dasar yang dipakai untuk
membenarkan kekuasaan mereka sebagai suatu
kerajaan, dengan Paus sebagai raja.
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Adalah sangat penting untuk mengingat bahwa
nubuatan itu berbicara mengenai suatu organisasi, atau
suatu sistim keagamaan.
Hal ini tidaklah terpisah!
116

Ada banyak orang yang secara tulus menyembah Tuhan
tetapi belum mengetahui apa yang kita pelajari hari ini
dari nubuatan Alkitab mengenai kekuasaan ini.
117

118

Penelitian mendalam untuk menjelaskan kekuasaan
tanda-tanda binatang dalam Wahyu 13 membuat nyata
bahwa ini adalah kekuasaan yang sama seperti yang
disimbolkan oleh tanduk kecil dalam Daniel 7, seperti
apa yang kita pikirkan sebelumnya.
Rasul Yohanes mengatakan bahwa kekuasaan binatang
ini harus mempunyai tanda yang berbeda dan yang
berusaha untuk memaksakan kekuasaannya terhadap
semua orang dalam dunia ini.

119

(Teks: Wahyu 13, 16,17)
Dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang,
kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba,
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya:
120

dan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual
selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu
nama binatang itu atau bilangan namanya.
121

122

18

Menurut Firman Tuhan, tanda ini seharusnya menjadi
simbol pemberontakan atau ketidak setiaan kepada
pemerintahan Tuhan.
Alkitab secara jelas melukiskan kelompok yang lain
yang tidak akan menerima tanda dari binatang itu.
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123

124

(Teks: Wahyu 14:12)
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang
kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada
Yesus.
Wahyu 14:12
Jangan berbuat kesalahan, pokok persoalan terbesar
yang akan datang terhadap dunia ini akan berpusat
pada penurutan kepada perintah-perintah Tuhan.
Sekelompok orang menerima tanda binatang,
sedangkan yang lainnya setia kepada Allah yang benar
dengan memelihara semua perintah-Nya dan
membangun imannya dalam Yesus.

125

Hal ini akan mengambil tempat pada dahi dari para
pengikut-Nya.

126

(Teks: Wahyu 7:2,3)
Dan aku melihat seorang malaikat yang lain muncul
dari tempat matahari terbit, Ia membawa meterai Allah
yang hidup;
127

Dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada
keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan
bumi dan laut,
128

katanya, Janganlah merusakkan bumi atau laut atau
pohon-pohon,

129
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Umat-umat Tuhan juga akan menerima suatu tanda,
tetapi itu akan menjadi tanda Allah, Meterai Allah.
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sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami
pada dari mereka.
Wahyu 7:2,3
130

131

Saya ingin meterai itu, benarkah?
Tidak ada yang lebih penting daripada itu.
Pertentangan terakhir dari sejarah dunia ini adalah
mengenai meterai Allah atau meterai binatang itu. Ini
adalah antara tanda-tanda Tuhan dan tanda-tanda
palsu.
Bila kita mengetahui meterai Allah, atau tanda, itu akan
mempermudah dalam menemukan tanda-tanda palsu
yang dipaksakan oleh kekuasaan binatang itu.
Allah memberi tahukan kepada kita apakah tanda atau
meterai-Nya adalah:
(Teks: Yehezkiel 20:12)
Hari-hari Sabat-Ku juga kuberikan kepada mereka,
menjadi peringatan di antara Aku dan mereka...
Yehezkiel 20:12

132

(Teks: Keluaran 31:13)
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa: Katakanlah kepada
orang Israel demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku
harus kamu pelihara,
133

sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu turun
temurun,

134

sehingga kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang
mengkuduskan kamu.
Keluaran 31:13
135
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Allah berfirman bahwa Sabat adalah meterai atau tanda
kekuasaan-Nya.
Apakah yang telah dikatakan oleh kuasa binatang itu
akan tanda dari kekuasaan nya?
136

Kutipan berikut diambil dari katekismus katolik:
PERTANYAAN: Bagaimanakah Anda memberikan
bukti bahwa gereja mempunyai kuasa untuk
memerintahkan hari besar dan hari suci?
137

JAWABAN: Dengan tindakan merubah Sabat menjadi
Minggu, di mana pengikut protestan menyetujuinya:
dan oleh karena itu mereka
138

139

PERTANYAAN: Apakah engkau mempunyai cara yang
lain membuktikan bahwa gereja tersebut mempunyai
kuasa memulai menentukan perayaan-perayaan?
140

JAWABAN: Apabila ia tidak memiliki kuasa yang
sedemikian menggantikan memelihara hari Minggu,
hari pertama dalam seminggu,
141

gantinya hari Sabtu, hari yang ketujuh, perubahan yang
sebenarnya tidak ada dalam kitab suci. - Ringkasan dari
Doktrin Kristen, Henry Tuberville, hlm. 58.
142
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mengkontradiksikan diri mereka dengan memelihara
hari Minggu dan melanggar banyak perayaan lainnya
yang diperintahkan oleh gereja yang sama.
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143

Hari Minggu adalah tanda dari otoritas agama gereja
Roma, berdasarkan pada kesaksiannya sendiri. Dia
tanpa ragu-ragu mengakui bahwa ia telah merubah hari
perbaktian dari hari Sabtu kepada hari Minggu, dan
lebih jauh,

144

dia mengatakan tindakan ini adalah tanda dari otoritas
dan kuasa gerejanya. (Surat dari C.F. Thomas, 28
Oktober 1895.) Gereja Roma menantang pengikut
protestan untuk menunjukkan mengapa mereka telah
menajiskan hari Tuhan dan berpaling dari
(Video: 2 dtk) Sabat alkitab untuk mengikuti hari yang
telah diinstitusikan oleh

145

(Video: 5 dtk) kebiasaan, tradisi, dan gereja Roma

146

(Teks: Daniel 7:25) Daniel meramalkan bahwa kuasa
binatang ini akan ...berfikir untuk mengubah waktu dan
hukum... Daniel 7:25.
147

(Teks: Daniel 8:12) Ia juga meramalkan bahwa kuasa ini
akan menghempaskan ... kebenaran ke bumi. Ia
melakukan semuanya dan berhasil. Daniel 8:12
148

Yohanes meramalkan bahwa Setan akan mencoba untuk
memaksa setiap orang untuk menerima tanda binatang
tersebut:
149
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(Teks: Wahyu 13:16,17) Dan Ia menyebabkan, sehingga
kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin,
merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan
kanannya atau pada dahinya,
150

dan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual
selain dari pada mereka yang memakai tanda itu, yaitu
nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu
13:16,17
151

152

Agar kuasa ini menggenapkan semua nubuatan
tersebut, dengan menggunakan kuasa pemerintahan
untuk memaksa tanda otoritas tersebut di akhir jaman
pada setiap orang. Perhatikan bagaimana Allah dengan
jelas mengidentifikasikan kuasa ini:

153

dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.
Wahyu 13:18.

154

Apakah arti bilangan binatang tersebut engkau
mungkin bertanya. Banyak orang telah menanyakan
pertanyaan tersebut.
155

Kita harus membiarkan gereja katolik menjawabnya.
Latin adalah bahasa resmi dari gereja katolik. Paus,
dalam teologi katolik, mewakili seluruh gereja.
156

Salah satu gelar Paus dikatakan Vicarius Fillii Dei
artinya Wakil Anak Allah,

157
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(Teks: Wahyu 13:18)
Yang penting di sini ialah hikmat: barangsiapa yang
bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan bintang itu,
karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia:
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Katolik percaya bahwa gereja, yang merupakan
lingkungan sosial yang dapat dilihat, harus mempunyai
kepala yang dapat dilihat.
158

159

160

161

162
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(Video: 9 dtk) Engkau akan melihat bahwa nilai
bilangan dari huruf-huruf latin tersebut mudah untuk
dihitung
Vicarius Filii Dei
Vicarius 5,1,100,0,0,1,5,0 =112
Filii 0,1,50,1,1=53
Dei 500 0 1 = 501
=666
Ini adalah identifikasi yang jelas bahwa gereja Roma
adalah kuasa binatang Wahyu 13.
Apakah yang dapat kita simpulkan dari pelajaran
nubuatan dalam firman Allah?
Kita dapat melihat bahwa waktunya telah datang dan
jaraknya tidak jauh, ketika setiap orang akan diminta
untuk memelihara hari yang pertama dari satu minggu
dalam pelanggaran langsung atas perintah Allah!
Perintah baru yang dinamai: Surat Kepausan, Dies
Domini, dari Bapa yang Suci, Yohanes Paus II, kepada
Uskup, Pegawai, dan Umat setia gereja, dalam
memelihara Hari Tuhan Suci telah dikirimkan kepada
pemimpin-pemimpin gereja menasihatkan kepada
mereka untuk menekankan pemeliharaan hari Minggu
sebagai hari istirahat dan berbakti. Bukankah surat
yang penuh maksud ini sedang merancang tahap untuk
undang-undang mendukung ketaatan pada Hari
Minggu dan bukan Sabat alkitab?
Itu bahkan berlanjut lebih jauh lagi sampai
menyarankan bahwa mereka harus bekerja dengan
legislatif pemerintah untuk mewujudkannya. Apakah
hal tersebut biasa terdengar? Tepat sebagaimana yang
nubuatan katakan!
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163

164

Pertanyaan yang banyak orang mungkin tanyakan
adalah, Apakah ada orang memiliki tanda binatang itu
sekarang?
Tidak, belum seorangpun mempunyai tanda binatang
itu. Allah mempunyai pengikut yang sejati di setiap
gereja.

(Teks: Roma 6:16)
Paulus menuliskan:Apakah kamu tidak tahu, bahwa
apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang
sebagai hamba untuk mentaatinya,
165

kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati,
baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada
kematian
166

maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada
kebenaran?
Roma 6:16
167

Saat yang paling serius akan segera dihadapkan pada
setiap penduduk di bumi.
Tidak ada seorangpun akan dapat membeli atau
menjual apabila tidak mempunyai tanda binatang itu.
168
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Ketika tanda dari binatang itu dipaksakan oleh hukum
pemerintah, setiap orang kemudian harus memilih
antara setia pada Allah dengan memelihara Sabat
berdasarkan perintah Allah atau setia pada binatang
tersebut dengan memelihara hari yang diganti oleh
otoritas manusia.
Kepada setiap orang akan datang ujian yang sangat
menentukan: Haruskah saya menuruti Allah atau
haruskah saya menuruti manusia?
Ini bukanlah hanya masalah hari.
Ini adalah masalah penguasanya!
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169

Pertama datang larangan, kemudian perintah kematian.
Dan bagi mereka yang menerima tanda binatang itu,
tujuh malapetaka akhir. Apakah Anda melihat mengapa
hal ini sangat penting? Mengapakah hidup dan mati
penting? Mengapakah hal tersebut sangat vital sehingga
kita sekarang memilih untuk menghormati Allah?
Ada kabar baik bagi mereka yang memilih untuk
menghormati Allah dan menerima meterai-Nya.

170

(Teks: Yesaya 33:16) Mereka boleh jadi tidak dapat
membeli atau menjual, tetapi Allah berkata, Rotinya
disediakan, air minumnya terjamin. Yesaya 33:16.
171

172

(Teks: Mazmur 91:5-8)
Dan mengenai malapetaka yang akan ditimpakan
kepada bumi, Tuhan berjanji: Engkau tak usah takut
terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang
tebang di waktu siang,
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu
petang.

173

Walau seribu orang rebah disisimu, dan sepuluh ribu
disebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.

174

Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Mazmur 91:5-8 Dan, mungkin Anda masih ingin
mengetahui apa yang akan terjadi, Alkitab mengatakan,
175
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(Teks: Mazmur 91:9-11)
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang
Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu,
176

malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak
akan mendekat kepada kemahmu;

177

178

sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya
kepadamu untuk menjaga engkau disegala jalanmu.
Mazmur 91:9-11
Tetapi Tuhan memberikan janji yang sangat indah bagi
mereka yang memilih mengikut Dia:

179

Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti
yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa
sampai pada waktu itu.
180

181

Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni
barangsiapa yang didapati namanya tertulis di dalam
Kitab itu. Daniel 12:1.
Yohanes telah ditunjukkan sebuah penglihatan bagi
mereka yang mendapatkan kemenangan atas binatang
tersebut:
(Teks: Wahyu 15:2) Dan aku melihat sesuatu bagaikan
lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu
berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang
itu,

182
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(Teks: Daniel 12:1) Pada waktu itu juga akan muncul
Mikahel, pemimpin besar itu yang akan mendampingi
anak-anak bangsamu;

18 – Tanda Abadi
dan patungnya, dan bilangan namanya.

183

Pada mereka ada kecapi Allah. Wahyu 15:2.
Walaupun sekarang, Allah menuntut pengikut-pengikut
sejati-Nya untuk keluar dari kepalsuan sistem agama
untuk mengikut Dia sepenuhnya.
184

(Teks: Wahyu 18:4) ...Pergilah kamu, hai umat-Ku,
pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil
bagian dalam dosa-dosanya,
185

dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakamalapetakanya. Wahyu 18:4

186

187

188
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Itu bernilai sesuatu untuk mengikut Allah. Ingat ke tiga
orang ibrani yang dengan berani, walaupun dihadapkan
kematian yang sudah pasti, dan tanpa ada penundaan
untuk mempertimbangkannya, mengambil langkah
mereka berdiri untuk Allah?
Allah melalui Roh Suci-Nya telah berbicara kepadamu
melalui pertemuan ini. Dia membuat panggilan
terakhirnya kepada dunia yang hampir mati untuk
bersiap bagi Kedatangan Anak Allah yang Kedua. Ia
datang untuk membawa pulang umat-umat yang telah
memilih untuk mengikut Dia sepanjang jalan. Apakah
Anda tidak ingin seperti ke tiga orang ibrani tersebut,
berdiri untuk Allah dan kebenaran-Nya malam ini?
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Bagaimana Memastikan Uang Saudara Aman

1

3

4

Banyak orang menghabiskan banyak sekali waktu
mereka mengkhawatirkan masalah uang--tentang
bagaimana mereka membayar segala sesuatu yang
mereka ingin dan perlukan.
Mereka juga mengkhawatirkan tentang masa depan
mereka.
Akankah mereka memiliki cukup uang untuk masa
pensiun mereka?
Apa yang akan terjadi bila mereka terlalu tua atau sakit
untuk bekerja?
Orang mencari sesuatu yang stabil dan permanen. Tapi
di mana mereka dapat menemukan jaminan keamanan
masa sekarang dan masa depan?
Allah tidak pernah bermaksud bahwa saudara dan saya
harus khawatir tentang masa sekarang dan masa depan.
Jika kita percaya pada-Nya kita tidak perlu khawatir
akan apa yang akan terjadi pada kita.

5

1
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2

Yesus berbicara banyak tentang uang.
Enambelas dari 38 perumpamaan-Nya mengenai
bagaimana memegang uang dan harta milik. Pada ke
empat injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, satu
hal yang ajaib di mana satu dari sepuluh ayat, atau 288
ayat dari keseluruhan, berbicara mengenai uang dan
harta.
Diperkirakan 500 ayat dalam Alkitab tentang doa, 500
ayat tentang iman, tapi sebanyak 2000 ayat tentang uang
dan harta.
Uang tentunya masalah penting bagi Allah. Dia tidak
ingin kita mengkhawatirkannya.
Dia ingin kita percaya pada-Nya untuk memenuhi
keperluan kita.
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Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah
yang akan kami makan?
Atau, Apakah yang akan kami minum? Apakah yang
akan kami pakai?
6

...tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu
memerlukan semuanya itu.
Matius 6:31,32
Marilah kita melihat rencana jaminan-Nya untuk kita.
7

Semua itu kembali bermula di Taman Eden.

8

Planet Bumi datangnya dari tangan Penciptanya yang
semuanya dalam kemegahan dan kesempurnaannya,
keagungan yang tak terlukiskan.
9

Keindahan lukisan Pelukis Agung menyambut setiap
kedipan mata.
Keindahan matahari terbit hanya bisa ditandingi oleh
kecantikan saat matahari terbenam.
10

Danau yang penuh kedamaian terbentang di antara
bukit.

11

Bunga-bunga mempesona di setiap warna dan
keharumannya memberi sentuhan kesenangan
perasaan.
12

Pohon-pohon merunduk keberatan beban buah yang
lezat dalam setiap jenisnya.

13

2
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14

Burung-burung bernyanyi di udara dengan lagulagunya yang merdu.
Binatang-binatang di antara semak belukar yang lebat
bermain dan mengembara tanpa takut.
Sungai-sungai dan danau mengalir dengan ikan-ikan
warna-warni yang cantik.
Betapa indahnya surga, dari ujung ke ujung!

15

(Teks: Kejadian 2:8)
Tapi lebih dari itu! TUHAN Allah membuat taman ...
disitulah ditempatkan-Nya manusia yang dibentuk-Nya
itu. Kejadian 2:8
16

Bayangkanlah! Di satu tempat di antara keajaiban dan
keindahan dunia yang baru diciptakan, Allah membuat
rumah taman bagi Adam dan Hawa.
17

18

Rumah yang paling mewah di Bumi tidak bisa
menandingi rumah taman yang asli. Bukan hanya Allah
memberikan rumah yang menyenangkan untuk mereka,
Dia juga menjelaskan makanan yang enak yang telah
Dia berikan pada mereka.
(Teks: Kejadian 1:29)
Lalu TUHAN Allah menumbuhkan berbagai-bagai
pohon dari bumi,

19

....yang menarik dan yang baik untuk dimakan
buahnya; ...
Kejadian 1:29
20

3
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Adam dan Hawa benar-benar menikmati dunia yang
sempurna yang telah Allah ciptakan untuk mereka.
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Adam dan Hawa tidak perlu uang untuk membayar
sewa, tidak ada pajak yang perlu dikhawatirkan, tidak
ada kunci pintu, tidak ada perusak atau maling, tidak
perlu rumah sakit atau toko obat.
21

22

Mereka menikmati kesehatan yang sempurna dan masa
muda yang tiada habisnya, komitmen satu sama lain
yang tidak pernah mati, dan kasih Allah yang tiada
batasnya.
Allah ingin mereka berbagi berkat ini, sehingga Dia
berfirman,
...Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah
bumi dan taklukkanlah itu,...
Kejadian 1:28

23

Kita adalah pengurus Harta Allah

24

25

Adalah maksud Allah agar keluarga besar yang bahagia
dan sehat mendiami planet Bumi.
Allah juga mengetahui bahwa manusia harus memiliki
pekerjaan untuk dikerjakan, tugas yang akan dia
dengan gembira di melakukannya.
Lalu Dia berfirman kepada Adam dan Hawa:
...berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung
di udara,

26

dan atas segala binatang yang merayap di bumi.

27

4
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TUHAN Allah mengambil manusia itu dan
menempatkannya dalam taman Eden untuk
mengusahakan dan memelihara taman itu.
Kejadian 1:28; 2:15
28

Sementara segala yang ada di dunia ini milik Allah, Dia
mempercayai manusia melayani/mengurus dunia. Allah
adalah Pemilik, kita adalah pelayan, pengolah harta
Allah.
Dalam Alkitab tertulis, Tuhanlah yang empunya bumi
serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di
dalamnya. Mzm. 24:1
30

Kembali, Allah berfirman, sebab punya-Kulah segala
binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung, dan
apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa-Ku.
31

Aku kenal segala burung di udara. Dan binatang buas
di padang adalah dalam kuasa-Ku.
Mazmur 50:10,11
32

33

Allahlah yang memberi kita kemampuan untuk
membuat uang. Kita sendiri memang sama sekali tidak
memiliki apa-apa!
Sebagai Pencipta kita, Allah memiliki tuntutan terhadap
harta dan kehidupan kita.
Tetapi haruslah engkau ingat akan TUHAN, Allahmu,
sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan
untuk memperoleh kekayaan,

34
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dengan maksud meneguhkan perjanjian yang
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek
moyangmu, seperti sekarang ini.
Ulangan 8:18
35

36

Webster’s New World Dictionary mendefinisikan Penata
layan sebagai berikut Seseorang yang bertindak sebagai
pengawas uang dan harta milik orang lain.
Saat ini jika seseorang memasuki hubungan
penatalayanan, dia perlu tahu apa yang pemilik
harapkan darinya.
Begitulah pengertian yang Allah berikan bagi Adam,
seperti dikatakan dalam Alkitab.
...Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan
buahnya dengan bebas,

37

tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang
jahat itu, janganlah kaumakan buahnya,

38

sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau
mati. Kejadian 2:16, 17

39
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40

Mereka jatuh dari keluarga raja ke budak.
Dan dibalik itu semua yang paling puas hatinya adalah
setan, malaikat pemberontak yang berharap memiliki
seluruh kendali bumi selamanya.
41

Namun, kekuasaan setan dihancurkan oleh kedatangan
Kristus ke dunia pada beberapa abad kemudian.

42

Rencana setan adalah untuk mengalahkan Anak Allah
semudah dia mengalahkan Adam dan Hawa. Setan
menunggu hingga Yesus berpuasa selama empat puluh
hari.
43

(Teks: Matius 4:8, 9)
Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang
sangat tinggi
44

dan memperlihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia
dengan kemegahannya...

45
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(Video: 20 dtk) Allah menguji cinta dan kesetiaan
manusia. Adam dan Hawa bisa memakan semua pohon
dalam taman, tapi mereka tidak boleh memakan buah
khusus itu.
Dengan menuruti Allah, mereka menunjukkan
pengenalan mereka akan harta milik-Nya.
Jika mereka setia melayani dan memilih untuk
memelihara kesetiaan mereka pada Allah, mereka akan
hidup selamanya di dunia surga tersebut!
Adam dan Hawa gagal melalui ujian sederhana yang
diminta Allah pada mereka. Mereka adalah Penatalayan
yang tidak setia, dan mereka kehilangan segalanya:
rumah taman, kehidupan kekal, kasih, kebahagiaan,
keamanan, suara hati yang jelas, dan bertatap muka
berjalan dan berbicara dengan Allah!

19 – Investasi yang Tidak Bisa Hilang
dan berkata kepada-Nya: Semua itu akan kuberikan
kepada-Mu, jika Engkau sujud menyembah aku. Matius
4:8, 9.
46

47

Setan berharap bisa memikat Yesus dengan kemegahan
dunia ini, tapi dia gagal. Hal yang setan janjikan akan
diberikan pada Kristus bukanlah miliknya!
Dia telah mencurinya dengan tipu dan kelicikannya.
Dan Yesus tidak akan menjual hubungan-Nya dengan
Bapa-Nya untuk kekayaan dan gemerlap dunia.
Pada akhirnya nasib setan selamanya tersegel di
Kalvari.
Oleh kematian Kristus di kayu salib, setan kalah!
Kematian Kristus menjadikan dipulihnya Planet Bumi.

48

49

Siapapun kita dan apapun milik kita menjadi mungkin
oleh anugerah kekal dari Kristus untuk keluarga
manusia.
Apakah kita mencintai Dia atau tidak, seluruh
kehidupan dan milik kita adalah harta-Nya.
Dia bukan hanya sebagai Pencipta kita, Dia juga
Penebus kita! Dan seperti Adam dan Hawa, kita adalah
penatalayan segala yang Allah telah percayakan pada
kita. Jadi apa yang Allah minta dari kita?

50

Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang
demikian ialah, bahwa mereka ternyata dapat
dipercayai.
1 Korintus 4:2
51

Kita Adalah Penatalayan Kehidupan Karunia Allah
Karunia Allah terbesar adalah kehidupan.
Rasul Paulus menyatakan:
52
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Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya...

53

memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada
semua orang.
Kis. 17:24, 25

Kehidupan kita berasal dari Allah. Setiap detak jantung,
setiap nafas, setiap denyut nadi dalam tubuh kita adalah
karunia dari Allah.
55

Paulus menuliskan: Karena itu, saudara-saudara, demi
kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup,
56

57

yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah: itu
adalah ibadahm yang sejati.
Roma 12:1
Persembahan yang hidup berarti komitmen yang
terang-terangan, atau patuh pada Kristus dan
kepemimpinan-Nya dalam kehidupan kita.
Kristus berjalan berkeliling sambil berbuat baik, Kis.
10:38

58

Dia adalah contoh kita; kita mengikuti contoh-Nyamemberikan pelayanan tanpa mementingkan diri
sendiri.
59
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60

Kita adalah Penatalayan Karunia Waktu dari Allah
untuk Kita
Kita bukan hanya penatalayan uang, kita juga
penatalayan waktu kita.
Kata orang waktu adalah isi kehidupan.
Permintaan pemazmur Allah,
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian,
hingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Mazmur 90:12

61

62

63

64

(Video: 6 dtk) Membuang waktu berarti membuang
hidup--membuang sia-sia talenta yang dikaruniakan
Allah bagi setiap pria dan wanita.
Setiap orang memiliki hitungan jam yang sama dalam
satu hari, jumlah menit yang sama dalam setiap jam,
dan akan dihitung apa saja pilihan yang akan dibuat
untuk mengisinya.
Allah menghendaki kita menggunakan waktu kita
dengan bijaksana secara menyeluruh. Dia juga
menghendaki kita untuk mengatur waktu pada hari
Sabat, hari ketujuh dalam seminggu, pernyataan
kepercayaan kita akan Dia sebagai Pencipta.
Walaupun seluruh waktu kita milik Allah, Dia minta
hari ketujuh yaitu Sabat dicurahkan untuk bersama
dengan-Nya, istirahat dalam firman-Nya dan
mendapatkan penyegaran dari janji-janji-Nya.
Dia mengundang kita meletakkan tekanan-tekanan
selama seminggu bekerja, belanja dan masalah duniawi,
dan mengingat Dia sebagai Pencipta dan Penebus kita.
Kita Adalah Penatalayan Karunia Talenta Dari Allah
Kalau begitu, saudara bertanya, Talenta apakah yang
secara khusus kita pertanggungjawabkan sebagai
penatalayan Allah? Saya tidak memiliki talenta apapun.

65
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Kata talenta biasanya berarti kemampuan untuk
bernyanyi, bermain musik, melukis, menjahit, menulis,
atau memimpin.
66

Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah orang ...yang
berjalan berkeliling sambil berbuat baik ... Kisah 10:38.

68

69

Talenta-talenta kita tidak digunakan untuk
mendapatkan pujian dari orang atau untuk
mendapatkan balas jasa dari Allah.
Talenta-talenta itu dipinjamkan kepada kita untuk
menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Paulus menuliskan: ... Dan apakah yang engkau punyai,
yang tidak engkau terima?

70

Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah
engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak
menerimanya?
1 Korintus 4:7
71
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67

Talenta-talenta yang Allah rencanakan tidak terbatas di
sini saja.
Sebagai penatalayan Allah, kita bertanggung jawab
pada segala yang Allah berikan pada kita, termasuk
kehidupan, waktu, kemampuan, dan harta yang kita
miliki.
Allah akan hadapkan kepada kita apakah untuk
memperkaya diri atau menyalurkan berkat bagi orang
lain!
Yesus berkata, Ikutlah Aku.
Dia hidup tidak mementingkan diri.
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Kita Adalah Penatalayan Karunia Uang Dari Allah

72

Sebagaimana kita ... mencari dahulu Kerajaan Allah dan
kebenarannya,
(Matius 6:33), kita dipenuhi dengan berkat yang Allah
curahkan bagi kita.
73

Di samping untuk mempersembahkan waktu kita, kita
dapati dalam Kitab Suci bahwa pengabdian kepada
Allah termasuk kembalikan kepada Dia sebagai bagian
dari berkat-berkat materi dari-Nya.
74

75

76

(Video: 11 dtk) Suatu hari saudara sepupu Abraham,
Lot, dan keluarganya ditawan dari rumahnya di Sodom
oleh musuh bangsanya.
Saat berita tersebut sampai pada Abraham, dia
bermaksud untuk menolong Lot dan yang lainnya. Dia
berdoa pada Allah agar berjalan bersamanya dan
memberikan kesuksesan. Allah bersamanya.
Lot dan keluarganya tertolong dan harta benda milik
musuh dibawa kembali
Saat Abraham mendekati Sodom, raja datang
menemuinya, menyarankan agar ambil harta benda itu
dan kembalikan tawanan tanpa harta.
Namun Abraham menolak membawa apapun untuk
dirinya. Melkisedek, hamba Allah, membawakan
makanan untuk Abraham dan memberkatinya.
Kemudian Abraham ....memberikan kepadanya
sepersepuluh dari semuanya.
Kejadian 14:20

77
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Abraham ingin mengekspresikan penghargaannya
untuk pertolongan Tuhan sewaktu menyelamatkan dan
membebaskan Lot, dan mengakui milik Allah dan
berkat-berkat-Nya.
78
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79

Seratus limapuluh tahun kemudian, cucu Abraham
mengekspresikan syukurnya pada Allah dengan cara
yang sama.
Sewaktu melarikan diri dari saudaranya yang sedang
marah, Yakub merasa sangat kesepian dan ketakutan.
Dia sangat mengharapkan perlindungan dari Allah,
namun dia merasa bersalah karena sudah merampas
milik saudaranya, Esau, dia takut Allah
meninggalkannya dan tidak akan mengampuninya.
Dengan penyesalan yang sangat dalam, Yakub
mengakui kesalahannya pada Allah lalu kemudian
karena kelelahan dia berbaring di tanah dan tertidur.

80

Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah
tangga yang ujungnya sampai di langit,

81

82

dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di
tangga itu.
Kejadian 28:12
Ketika Yakub terbangun, dia menyadari Allah telah
berbicara, menjanjikan tuntunan pimpinan dan
perlindungan.
Dengan perasaan yang dalam, dia dengan senang hati
berjanji, ....Dari segala sesuatu yang Engkau berikan
kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh
kepada-Mu.

83

Raja Daud merasakan hal yang sama saat dia ditanya,

84
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85

Bagaimana akan kubalas kepada TUHAN segala
kebajikan-Nya kepadaku?
Mazmur 116:12.
Pernahkah saudara bingung bagaimana bersyukur pada
Allah atas kebaikan-Nya kepada saudara--akan karunia
kehidupan, keluarga, kesehatan, berkat materi?
Apakah saudara kadang merasa bahwa bersyukur sudah
cukup? Prinsip Alkitab akan penatalayanan
memberikan sebuah cara yang nyata untuk
mengungkapkan rasa terimakasih kepada Allah atas
segala berkat-berkat-Nya.
Yakub mengatakan dia akan mengembalikan pada
Allah perpuluhan, atau persembahan dari seluruh
berkat yang dia terima, seperti halnya yang dilakukan
kakeknya, Abraham.

86

Tulisan petunjuk pertama mengenai persembahan, atau
mengembalikan perpuluhan kepada Allah, dicatat
dalam buku Imamat.
87

Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari
tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah
pohon-pohonan, adalah milik TUHAN;
88

itulah persembahan kudus bagi TUHAN.
Imamat 27:30

89

Saat kita mengembalikan persembahan kepada Allah
kita terus diingatkan bahwa Allah adalah Sang Pencipta
dan Sumber dari segala berkat.
Lalu persembahan itu digunakan untuk apa?
90
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91

Dalam buku Bilangan memberikan penjelasan:
Mengenai bani Lewi (pelayan bagi Allah),
sesungguhnya Aku berikan kepada mereka segala
persembahan persepuluhan di antara orang Israel
sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan
yang dilakukan mereka,
pekerjaan pada Kemah Pertemuan.
Bilangan 18:21

Dalam Alkitab, kita menemukan bahwa persembahan
selalu digunakan untuk mendukung pekerjaan Allah.

93

Dalam Perjanjian Baru, Paulus menjelaskan, Tidak
tahukah kamu, bahwa mereka yang melayani dalam
tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat
kudus itu,
94

dan bahwa mereka yang melayani mezbah, mendapat
bahagian mereka dari mezbah itu?

95

Demikian pula Tuhan telah menetapkan, bahwa mereka
yang memberitakan Injil, harus hidup dari pemberitaan
Injil itu.
1 Korintus 9:13, 14
96

Kristus memerintahkan adanya sistim perpuluhan pada
waktu yang sama Dia memarahi juru tulis dan orang
Farisi karena pendekatan pemikiran yang sempit
kepada agama:
97
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....hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan
dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi
yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan,
98

yaitu: keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang
satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan.
Matius 23:23
99

100

101

Mungkin Anda heran bagaimana mungkin Anda bisa
memberikan perpuluhan dari pendapatan saudara
kepada Allah.
Banyak orang yang mengherankan hal tersebut!
Tapi kemudian entah bagaimana mereka akhirnya
membuat keputusan untuk percaya pada tuntunan dan
kebijaksanaan Allah dan mengembalikan perpuluhan
kepada-Nya.
Beberapa minggu kemudian, orang-orang tersebut
sangat terkejut oleh karena keajaiban yang terjadi
dalam kehidupan mereka!
Entah bagaimana, sembilan puluh persen pendapatan
mereka melimpah lebih banyak daripada seratus persen
yang pernah mereka simpan!
Inilah rahasia dari jaminan keuangan itu!
Beberapa orang bertanya, Apakah perpuluhan itu hanya
untuk orang Yahudi?
Kita pun bertanya, Apakah berkat surga itu hanya
untuk orang Yahudi?

102

103
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Jim adalah orang yang merasa tertekan untuk
membayarkan perpuluhan.
Pertamanya memang susah, namun kemudian dia
diberkati dengan usahanya sendiri yang berlimpah dan
membuat mereka tidak susah dalam segi tinansil.
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Sekarang dia memberikan pada Allah untuk
kesuksesan keuangannya dengan memberi untuk
kemajuan pekerjaan Tuhan.
104

Umat Kristen yang demikian yang pertama menemukan
berkat-berkat seperti yang dijanjikan dalam Maleakhi:

106

Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke
dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan
makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku,
107

Firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak
membukakan bagimu tingkap-tingkap langit

108

dan mencurahkan berkat kepadamu sampai
berkelimpahan.
Maleakhi 3:10
109

110

Allah berfirman bahwa perpuluhan dari semuanya
adalah kudus untuk Dia.
Dia memberikan kita kehormatan untuk
mengembalikannya pada Dia untuk menguji
penatalayanan kita, untuk melihat apakah kita akan
menghormati dan mengenal harta milik-Nya.
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105

Atau Ed, contohnya, yang dengan imannya menutup
usahanya pada hari Sabat--hari yang paling sibuk-hanya didapati keuntungan dengan meningkatnya
usaha di enam hari lainnya dalam seminggu! Allah
memang menepati janji!
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Jika kita menolak melakukan itu, kita sudah jelas
merampok Dia, menurut Alkitab.

111

112

113

...Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata:
Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?
Mengenai persembahan persepuluhan dan
persembahan khusus!
Maleakhi 3:8
Perpuluhan atau satu persepuluh bagian dari
pendapatan kita, milik Allah, kita juga diminta untuk
memberi dengan limpah.
Dengan persembahan, terserah masing-masing kita
untuk memutuskan seberapa jauh keikhlasan kita
untuk memberi.
Namun, ada tuntunan dalam Alkitab.
Yesus mengatakan, Berilah dan kamu akan diberi: suatu
takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang
dan yang tumpah ke luar ... Lukas 6:38

114

115

116

Rencana Allah untuk keuangan pekerjaan-Nya di bumi
adalah sederhana dan indah.
Dia minta umat-Nya untuk memberi dari hati mereka,
tanpa khawatir akan kebutuhan diri mereka sendiri,
dan pada akhirnya akan mendapati jauh lebih
melimpah dari yang diharapkan.
Mungkin saudara berpikir, bahwa Allah memiliki
segalanya, emas, perak, ternak, dan tanah untuk kita,
mengapa Dia perlu uang kita?
Sistem perpuluhan adalah rencana Allah untuk
keuangan dalam pekerjaan-Nya di muka bumi ini.
Dia tidak pernah bermaksud gereja dibiayai oleh hasil
lotre, permainan binggo, atau undian!
Dan bukankah perpuluhan merupakan cara
pertanggungjawaban atas keuangan dalam pelayanan?

117
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Setiap orang memberi sesuai dengan jumlah yang
diterimanya.

118

Jika Anda menerima seribu rupiah

Anda kembalikan seratus rupiah pada Allah.

120

Jika Anda menerima seratus,

121

Saudara kembalikan sepuluh rupiah. Apakah ada yang
lain yang lebih adil?

122

123

Apapun yang kita berikan pada Allah, Dia berikan
lebih limpah pada kita. Kita selalu menerima lebih dari
apa yang kita berikan.
Saat kita mengembalikan perpuluhan pada Allah, kita
mengungkapkan penghargaan kita terhadap apa yang
kita dapatkan dari Dia, dan berkuranglah rasa tinggi
hati dan ketamakan kita.
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119
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124

125

126

Kita menjadi lebih perduli kepada orang lain. Dan saat
kita berbagi berkat pada mereka, kita merasakan
pertumbuhan cinta dan kasih, menjadi lebih bertambah
seperti Yesus.
Itulah rencana Allah utnuk pertumbuhan kita dalam
Kristus.
Yesus menceritakan cerita yang indah pada waktu Dia
mengajar.
Ini adalah salah satu dari cerita yang paling menarik:
seorang petani yang rajin dan bekerja keras sedang
panen besar-besaran pada waktu itu.
Panen itu sangat luar biasa sehingga gudangnya tidak
cukup untuk menampung.
Gudang sudah penuh namun panen belum berakhir.
Apa yang bisa dia perbuat? Itu merupakan masalah.
Dia bergumul untuk membuat keputusan.
Haruskah kelebihannya dia berikan kepada orang
miskin?
Tapi itu semua adalah miliknya.
Bukankan dia memiliki rencana dengan hati-hati dan
menggunakan kebijaksanaannya dan ahli bertani untuk
membuatnya menjadi petani yang makmur di lembah
itu?
Dia meyakinkan diri apakah yang harus dilakukan:
.......aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku
akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan
menyimpan di dalamnya segala gandum dan barangbarangku.

127

128

Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku: Jiwaku,
ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahuntahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah
dan bersenang-senanglah!
Lukas 12:18, 19
Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau orang
bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari
padamu,

20

129
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dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu
nanti?

130

Demikianlah jadinya dengan orang yang
mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia
tidak kaya di hadapan Allah.
Lukas 12:20, 21

132

133

Petani yang kaya ini tidak mengetahui darimana berkat
itu berasal.
Dia tidak mengenali Penciptanya atau kewajibannya
sebagai penatalayan.
Dia sama sekali melupakan yang miskin, yatim piatu,
para janda atau tunawisma.
Dia hanya memikirkan dirinya sendiri.
Orang ini memiliki masalah dengan perasaannya.
Yesus mengatakan, karena di mana hartamu berada, di
situ juga hatimu berada.
Matius 6:21.
Yesus sangat serius membicarakan masalah sikap
terhadap harta kita, karena jika tidak berserah pada
Yesus, harta bisa menuntun kita jauh dari Tuhan,
bahkan akibatnya kehilangan kehidupan kekal.
Dia mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh
seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya?...
Matius 16:26

134

135

Masalah manusia di jaman modern adalah bahwa
kehidupannya menjadi sangat kompleks dan jadwalnya
sangat sibuk sehingga dia juga melupakan atau tidak
bisa mengambil waktu untuk mengingat darimana
semua berkat itu datang.
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136

(Video: 6 dtk) Dia gagal mempertimbangkan harga yang
telah dibayar untuk menebus dia dari dosanya.
Sebagai akibatnya, dia mengabaikan untuk
menghormati Allah dengan waktu, talenta, dan harta
miliknya.
Masing-masing kita perlu diingatkan setiap hari akan
hal itu-Segala hal yang kami cintai dan kami sayangi dalam
hati kami

137

Hanyalah pinjaman; itu semua bukanlah milik kami.

138

Yesus hanya mengijinkan kamu menggunakannya
untuk menerangi kehidupan kami,

139

Oleh karena itu, ingatkanlah kami, ya Tuhan.
- diambil dari karya Dotti Rambo,
Remind Me, Dear Lord
140
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141
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Segala yang kita miliki adalah karunia dari Allah.
Kehidupan kita adalah karunia dari Allah.
Kesehatan kita adalah karunia dari Allah.
Setiap nafas yang kita hirup adalah karunia dari Allah.
Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai,
rumah tempat kita tinggal adalah karunia dari Allah.
Saat kita mengembalikannya pada Allah kita
mengatakan, Terimakasih ya Tuhan, atas karunia-Mu
padaku.
Maukah Anda mengatakan, Tuhan, aku ingin
menempatkan-Mu pertama dalam rencana keuanganku
dan dimana pun dalam kehidupanku?
Jika saudara mau, Maukah Anda mengangkat tangan
saat kita berdoa?
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Dimana kita dapat menemukannya sekarang ini?

1

2

(Teks: Yeremia 29:13)
Apabila kamu mencari Aku, kamu akan menemukan
Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap
hati. Yeremia 29:13
Tetapi beberapa orang mencari di tempat yang salah.
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3

Dikisahkan seorang pemuda jaman Yunani kuno ingin
menemukan kebenaran.
Dia mendekati pria tua yang telah dikenal sebagai
orang bijaksana di kota tersebut.
Orang muda tersebut bertanya kepada orang tua
tersebut, Tuan yang bijaksana, tolong katakan
kepadaku, Bagaimana saya dapat menemukan
kebenaran? Dapatkah engkau menuntunku kepadanya?
Orang tua yang bijaksana tersebut bangkit dan mulai
berjalan. Orang muda tersebut mengikutinya. Mereka
berjalan melewati jalanan di kota menuju tepi pantai.
Orang tua tersebut tetap berjalan menuju ke dalam air.
Ketika mereka tiba pada ke dalaman pinggang, orang
tua tersebut mengatakan kepada orang muda untuk
meletakkan tangan di atas kepalanya. Orang tua
tersebut menyelamkan orang muda tersebut ke dalam
air. Tiga kali orang muda tersebut keatas air bernapas
terengah-engah. Tiga kali orang tua tersebut menekan
kepalanya kedalam air kembali. Pada kali yang ketiga,
orang muda tersebut berteriak, Yang aku inginkan
menemukan kebenaran!
Orang bijaksana tersebut menjawabnya, Apabila
engkau menginginkan kebenaran sebesar keinginanmu
untuk mendapatkan udara bernafas, engkau akan
mendapatkannya. Tuhan tidak menyembunyikan
kebenaran dari kita. Nabi Yeremia mengatakan,
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4

5

Telah dikatakan bahwa masing-masing kita dilahirkan
dengan.
Kita dilahirkan, sepertinya, dengan ukiran yang tidak
dapat diekspresikan untuk sesuatu yang kita tidak
miliki.
Secara tidak sadar, kita seperti mencari sesuatu yang
kita tidak dapat gambarkan--tetapi sesuatu yang kita
tahu kita inginkan dan perlukan!
Jadi dalam kebosanan, kita mencari untuk mengisi
ruang kosong pada hidup kita dengan kemasyuran,
keberuntungan, obat-obatan, alkohol, kepemilikan dan
aktivitas-aktivitas kepelesiran, hanya untuk
menemukan tidak ada kepuasan yang berakhir.
Dan cepat atau lambat, perubahan ada dalam kesepian
malam yang tidak dapat tidur, pertanyaan yang
memburu terhadap rasul jaman dulu akan menggema
dari masa lalu:

6

7

(Teks: Yesaya 55:2)
Mengapakah engkau belanjakan uang untuk sesuatu
yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu
yang tidak mengenyangkan?... Yesaya 55:2
Yesus mengerti kepuasan yang sementara dari memiliki
keinginan.
(Teks: Lukas 12:15)
... Kehidupan manusia tidak tergantung kepada
kekayaannya. Lukas 12:15

8

Orang jaman sekarang merasakan kebutuhan akan
kekuasaan diluar diri mereka. Ini bukan hal yang baru.

9

Sejak manusia memilih untuk berjalan pada jalannya
sendiri di Taman Eden, dia telah memiliki kekosongan
yang aneh ini yang hanya Tuhan yang dapat
mengisinya.
2
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Allah mengijinkan anak-anak israel di padang belantara
kelaparan sehingga mereka dapat mengetahui
kebutuhan mereka akan Dia. Tuhan berfirman kepada
bangsa israel melalui Musa, berkata,
11

(Teks: Ulangan 8:3)
Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar,

12

13

tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan
TUHAN. Ulangan 8:3

14

Terbukti Tuhan mengijinkan kita untuk merasakan
kelaparan batin dan kegelisahan, sehingga kita akan
mencari dan membiarkan Tuhan memuaskan kerinduan
kita.
15

16

17

Jaman sekarang, kita melihat minat yang besar dalam
berbagai bentuk agama. Dengan penekanan pada
penyatuan agama-agama dan dorongan untuk
memecahkan tembok golongan-golongan agama, ada
banyak pelajaran dan pemikiran mengenai bentukbentuk yang bervariasi dari agama-agama dan gereja.
Gereja-gereja baru dengan pesat bermunculan di
seluruh dunia. Masing-masing menyatakan umat Allah
dengan pekabaran kebenaran untuk setiap orang di
bumi.
Tetapi pertimbangan dari masing-masing pernyataan
tersebut akan memperjelas bahwa tidak semua
pernyataan dapat benar.
3
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...untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia
hidup bukan dari roti saja;
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Mereka masing-masing menyatakan Alkitab sebagai
dasar dari kepercayaan mereka, tetapi pengajaran
mereka sangat berbeda.
18

19

Bagaimana mungkin orang-orang yang tulus dapat
membedakan pernyataan-pernyataan dari agama-agama
ini dan mengetahui dengan pasti apakah kebenaran itu.
Apakah Allah benar-benar mempunyai kelompok
khusus di antara umat Kristen yang Dia akui sebagai
gereja-Nya jaman sekarang? Dengan jelas Paulus
menuliskan:
(Teks: Efesus 4:4)
Satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah
dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di
dalam panggilanmu.

20

satu Tuhan, satu iman, satu baptisan.

21

Satu Allah dan Bapa dari semua... Efesus 4:4-6

22

(Teks: 1 Timotius 3:15)
Paulus menuliskan kepada, Timotius, dan berkata,
...Saya menuliskan supaya engkau tahu bagaimana
orang harus hidup sebagai keluarga Allah,
23

24

4

yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan
dasar kebenaran. 1 Timotius 3:15
Paulus dengan jelas menyatakan bahwa Gereja Tuhan
sekarang ini adalah tiang penopang dan dasar
kebenaran, tetapi bagaimana kita menemukan gereja
mana yang memiliki kebenaran.
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Ada banyak golongan agama, banyak perbedaan,
banyak kebingungan dalam masyarakat keagamaan.

25

Sahabat, berdasarkan Alkitab, Yesus tidak pernah
bermaksud membuat adanya kebingungan, dan sudah
tentu tidak semua golongan agama tersebut.
Tepat sebelum penyaliban-Nya, Yesus berdoa:
26
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(Teks: Yohanes 17:21)
Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti
Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam
Engkau;
27

28

agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya.
Engkaulah yang telah mengutus Aku. Yohanes 17:21.
Yesus menginginkan agar dunia bisa mengenali
pengikut-pengikut-Nya dengan kesatuan dan kasih
mereka.
Kristus tidak ingin perpecahan di dalam gereja-Nya.
(Teks: 1 Korintus 12:25)
Pada kenyataannya, Paulus menuliskan bahwa Supaya
jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh... 1 Korintus
12:25

29

Tetapi Paulus mengatakan kemurtadan pengingkaran
terhadap kepercayaan agama akan datang, sehingga
terjadi perpecahan!
30

(Teks: Kisah 20:28-30)
Kita membaca: Karena itu jagalah dirimu dan jagalah
seluruh kawanan, ...untuk menggembalakan jemaat
Allah...
31

5
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Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala
yang ganas akan masuk ketengah-tengah kamu dan
tidak menyayangkan kawanan itu.
32

Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa
orang, yang dengan ajaran palsu mereka

33

berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar
dan supaya mengikut mereka. Kisah 20:28-30.

34

35

36

Apabila kita membuka halaman buku sejarah gereja,
kita menemukan hal ini tepat seperti apa yang telah
terjadi.
Guru-guru palsu bermunculan, dan beberapa menerima
pengajaran salah dan meninggalkan gereja.
Yang lain menjadi kebingungan. Murid-murid
terpencar, dan secara perlahan-lahan terlepas dari
pengajaran Yesus. Tetapi di atas semuanya itu, Allah
mempunyai gereja yang tetap setia.
Tetapi beberapa orang berkata, Akan memakan waktu
untuk belajar pengajaran setiap agama untuk
menemukan mana gereja Allah yang benar? Tetapi ada
jalan yang sederhana.
jalan Allah!
Pemerintah mengatakan kepada kita bahwa mudah
membedakan uang kertas yang asli dengan yang palsu.
Mereka mempelajari karakteristik dari uang kertas yang
asli secara mendalam.

37
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38

Mereka mengetahui serat tekstur dari kertas, ketahanan
tinta warnanya, simbolnya dan nomer seri yang benar
dari yang asli.
Pada waktu mereka melihat uang kertas tersebut,
mereka dapat dengan cepat membandingkan dengan
gambar yang asli.
Apabila salah satu karakteristik tersebut kurang, itu
adalah palsu.
Dan sama hal nya dengan kebenaran.

40

Kita tidak perlu belajar pengajaran dari semua golongan
agama selama berjam-jam, apabila kita mengetahui
karakter dari gereja Allah yang benar sebagaimana yang
telah diberikan Alkitab.
Allah tidak meninggalkan manusia untuk menebak
yang mana, karna Allah telah memberikan fakta dalam
Firman-Nya:
(Teks: Amos 3:7)
Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa
menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-hamba-Nya,
para nabi. Amos 3:7

41

42

Buku Wahyu adalah ringkasan dari semua nubuatan di
dalam Alkitab. Itu memberikan orang pandangan
khusus pada zaman akhir. Di sinilah kebingungan
agama dan pengingkaran kepercayaan agama yang ada
pada jaman akhir di bumi ditunjukkan.
Wahyu meramalkan konflik antara gereja Kristus dan
Setan.
Pasal 12 memberikan pandangan yang berkenaan
dengan sejarah gereja dari jaman Kristus kepada kiamat
dunia:
(Teks: Wahyu 12:1,2)
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit: Seorang
perempuan berselubungkan matahari,

43
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dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota
dari dua belas bintang di atas kepalanya.

44

Ia sedang mengandung dan dalam keluhan, dan
penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak
kesakitan. Wahyu 12:1,2.
45

46

Di sini Allah menggambarkan wanita dalam warna
putih, diselubungi matahari, berdiri diatas bulan
dengan dua belas bintang di atas kepalanya. Apakah
arti dari semuanya itu?
Dalam nubuatan Alkitab, wanita yang suci
melambangkan umat Allah -- gereja-Nya.
Nabi Yeremiah menuliskan:
(Teks: Yeremia 6:2)
Adakah puteri Sion sama seperti padang yang paling
disukai. Yeremia 6:2
Dan siapakah Sion? Melalui Yesaya, Tuhan berkata,

47

48

(Teks: Yesaya 51:16)
...dan berkata kepada Sion: Engkau adalah umat-Ku.
Yesaya 51:16.
Apabila kita menggabungkan dua ayat ini, kita lihat
bahwa Tuhan menggunakan wanita suci untuk
mewakili gereja-Nya yang benar.
Rasul Paulus menggunakan terminologi yang sama
untuk menggambarkan gereja Korintus.
(Teks: 2 Korintus 11:2)
...Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada
satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan
suci kepada Kristus. 2 Korintus 11:2.

49
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50

(Teks: Wahyu 17:3-5)
Bagaimanapun, Yohanes juga memperlihatkan wanita
yang lain, yang ia gambarkan di Wahyu 17:3
...Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas
seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis
dengan nama-nama hujat...
Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain
kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara,

dan ditangannya ada suatu cawan emas penuh dengan
segala kekejian dan kenajisan percabulannya.

52

Dan pada dahinya tertulis suatu nama:

53

SUATU RAHASIA; BABEL BESAR, IBU DARI
WANITA-WANITA PELACUR DAN DARI KEKEJIAN
BUMI. Wahyu 17:3-5
54

55

Bahasa simbol ini menggambarkan wanita yang tidak
setia-- gereja palsu. Gereja yang jatuh telah tidak setia
kepada Kristus dan telah mengkompromikan kebenaran
Alkitab.
Yakobus menggunakan kata yang sama untuk
menggambarkan mereka yang menyia-nyiakan
pengajaran Tuhan dan bergabung dengan dunia:
(Teks: Yakobus 4:4)
Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu
tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah
permusuhan dengan Allah?... Yakobus 4:4

56
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57

Wanita yang jatuh, kemudian, melambangkan gereja
palsu, dan wanita yang setia melambangkan gereja
setia.
Marilah kita lihat kembali pada nubuatan dari wanita
setia.
Wanita setia = Gereja setia
Wanita tidak setia = Gereja tidak setia
(Teks: Wahyu 12:2,4)
...Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan
penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak
kesakitan.

58

...Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang
hendak melahirkan itu,

59

60

untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu
melahirkan-Nya. Wahyu 12:2,4
Siapakah naga yang berdiri di hadapan perempuan
untuk menelan Anaknya, segera sesudah perempuan itu
melahirkan-Nya?
(Teks: Wahyu 12:7-9)
Maka timbullah peperangan di sorga: Mikhael dan
malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu; dan
naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya,

61

Tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak
mendapat tempat lagi disorga.

62

Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau
Satan, yang menyesatkan seluruh dunia;

63

10

20 – Dibebaskan oleh Kebenaran
dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi,
bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu
12:7-9.
64

(Teks: Wahyu 12:5)
Wahyu juga menggambarkan anak tersebut: Maka ia
melahirkan seorang Anak laki-laki, yang akan
menggembalakan semua bangsa dengan gada besi;
65

66

67

Hanya satu anak di dalam sejarah dunia yang
menggembalakan semua bangsa dengan gada besi dan
dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtaNya, dan itu adalah Yesus.
Berbicara mengenai kedatangan Kristus ke dua kali,
(Teks: Wahyu 19:15)
Yohanes berkata, Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah
pedang tajam yang akan memukul segala bangsa.

68

Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada
besi... Wahyu 19:15.
Paulus mengatakan bagaimana Yesus telah dibawa
kepada tahta Allah,
69

(Teks: Efesus 1:20)
...membangkitkan Dia dari antara orang mati dan
mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga.
Efesus 1:20
70

11

20 – Dibebaskan oleh Kebenaran

tiba-tiba Anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada
Allah dan ke tahta-Nya. Wahyu 12:5
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71

72

73

74

Perang yang dimulai di sorga berpindah ke dunia kita.
Bekerja melalui Roma kafir, Setan berusaha mengambil
nyawa Yesus segera setelah Ia dilahirkan.
Herodes, gubernur Roma, memerintahkan bahwa semua
anak laki-laki yang berumur dua tahun kebawah harus
dibunuh, tetapi malaikat mengingatkan Maria dan
Yusuf untuk lolos dengan Yesus ke Mesir.
Setan mencobai Yesus sepanjang pelayanan-Nya,
berharap menghalangi rencana Allah untuk
menyelamatkan dunia kita yang telah jatuh.
Tubuh Kristus digantung di salib, Setan berfikir dia
telah memenangkan peperangan.
Tetapi kubur yang kosong adalah kepastian kekalahan
Setan.
Kristus bangkit dan naik ke tahta Bapa-Nya. Nubuatan
digenapi, sebagaimana yang telah dinubuatkan! Dalam
kegagalan usahanya untuk menghancurkan Anak Allah,
Setan mengarahkan kemurkaannya kepada wanita itu,
atau gereja Kristen.
Semua kecuali satu dari murid-murid Kristus mati
sahid. Apabila Anda ingin menyakiti orang tua,
bagaimana yang paling menyakitkan mereka? Dengan
menyakiti anak-anak mereka.
Setan tidak dapat lagi menyentuh Yesus. Dia berada di
sorga tentunya. Jadi ia dengan kedengkian menyerang
pengikut Yesus.
Dan rasul Paulus dipenggal di luar tembok Roma. Umat
Kristen disiksa dan dilempar ke dalam penjara bawah
tanah, banyak yang memeteraikan kesaksian mereka
dengan darah.

75

76
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Selama murid-murid tersebut hidup, gereja berdiri
teguh untuk kebenaran.
Setelah kematian dari murid-murid, dengan berlalunya
waktu, beberapa umat Kristen mengkompromikan iman
mereka dan pengajaran palsu datang ke dalam gereja.
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Pada akhir abad kedua, kebanyakan gereja memalsukan
bentuk baru;

77

kesederhanaan yang pertama hilang seiring dengan
beristirahatnya murid-murid yang sudah tua di dalam
kuburnya.
78

Seorang ahli sejarah menuliskan, Kekristenan yang
baru adalah, sama hal nya dengan kekafiran yang
lama...arus mereka masuk ke dalam gereja-gereja tidak
menghapus kekafiran.
80
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Kebalikannya, kumpulan kelompok besar orang kafir
yang dibaptis mengemukakan bahwa kekafiran telah
mencairkan energi moral dari Kekristenan yang telah
diorganisir kepada keadaan yang tidak berdaya. Abad
Kekristenan:
Bagaimanapun, selama waktu ini banyak orang Kristen
tetap setia pada kebenaran Allah dan memprotes
perubahan yang telah menjalar ke dalam gereja.
Mereka menolak untuk mengkompromikan posisi
mereka, dan banyak di antara mereka yang dianiaya
karena pendirian mereka.
Segera kekaisaran Roma mengeluarkan maklumat
hukuman mati bagi kejahatan menolak yang gereja
yang juga pemerintah.
13
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79

Pada abad ke empat, Kaisar Konstantin mencoba
mempertahankan Kekaisaran kesatuan Roma dengan
menyatukan kekafiran dengan kekristenan ke dalam
suatu sistem agama.
Sebagai hasilnya, Kekristenan menjadi sangat populer.
Orang kafir dibaptis ke dalam gereja dan membawa
banyak kepercayaan mereka dan menjalankannya.
Seiring dengan menyatunya kesalahan-kesalahan ini,
gereja kehilangan tujuannya.

20 – Dibebaskan oleh Kebenaran

83

(Teks: Wahyu 12:13)
Setelah melihat itu semua, Yohanes menulis, ... Naga itu
...memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki
itu. Wahyu 12:13.
Dan apa yang terjadi pada perempuan itu?
(Teks: Wahyu 12:6)
...lari ke padang gurun, dimana telah disediakan suatu
tempat baginya oleh Allah,

84

85

supaya ia dipelihara disitu seribu dua ratus enam puluh
hari lamanya. Wahyu 12:6.
Perhatikan bahwa Allah menunjukkan waktu dimana
umat-uma-Nya akan dianiaya: 1,260 hari.
Kita telah menemukan bahwa setiap hari di nubuatan
Alkitab sama dengan satu tahun dari waktu literal.
(Teks: Yehezkiel 4:6)
Yehezkiel menuliskan, ...Aku menentukan bagimu satu
hari untuk satu tahun. Yehezkiel 4:6.

86

Jadi penindasan umat Allah yang setia, sebagaimana
yang telah diramalkan dalam Wahyu, akan berlangsung
untuk 1,260 tahun.
87

Sejarah dengan tepat memastikan nubuatan Alkitab ini.
Kaisar Roma Justin telah memerintahkan Jenderal
Belisarius untuk menghapuskan kekuasaan dua Aryan
terakhir yang menantang gereja di Roma.
88

Kekuasaan-kekuasaan terakhir ini dimusnahkan pada
538 T.M., dan Justin menyatakan Uskup Roma menjadi
Kepala gereja, kebenaran dan korektor yang
berpengaruh terhadap para bidaah.
89
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90

92

93

Orang-orang Waldensis, Albigensis, dan umat Kristen
setia yang lainnya melarikan diri ke pegunungan Alpen
di sebelah utara Italia dan sebelah selatan Perancis, dan
orang-orang Huguenot berserak di seluruh Perancis.
Mereka tinggal di lembah yang terpencil, gua-gua yang
tersembunyi, dan pegunungan-pegunungan tinggi.
Mereka diburu terus sebagai kriminal pada umumnya,
dan banyak yang terbunuh.
Kejahatan mereka? Mereka tidak melepaskan
pengajaran Yesus.
Berjuta-juta orang Kristen memilih mati dari pada
mengkompromikan iman mereka. Beberapa ahli sejarah
memperkirakan kematian jumlah korban mencapai
sekitar 50 juta.
Dan banyak yang mati martir dari mereka yang disebut
Kristen yang percaya bahwa mereka melakukan
kehendak Allah!
Kebenaran Allah akhirnya dimenangkan.
Alkitab telah diterjemahkan ke dalam bahasa orangorang dan melalui penemuan mesin cetak telah di
sebarkan ke seluruh dunia.
Kebenaran Allah tidak dapat lagi disembunyikan,
sekarang semuanya telah terbuka!
Para reformator dengan berani mengumandangkan
Firman Allah. Seperti Huss dan Jerome, dibakar di
tiang.

94

Yang lainnya seperti Luther, Wycliffe, dan Tyndale,
diburu dan dianiaya.

95
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Dan orang-orang Kristen yang setia yang meneruskan
untuk menyayangi kebenaran yang ditunjukkan dalam
Firman Allah menemukan bahwa jalan satu-satunya
untuk memelihara iman mereka adalah dengan
melarikan diri, sama seperti ramalan Wahyu.
Perempuan itu melarikan diri ke padang belantara.
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Tetapi bagaimanapun, dengan penemuan Amerika,
kemerdekaan baru dan tempat perlindungan baru telah
disediakan untuk orang-orang yang dianiaya di Eropa.
96

Negara yang baru lahir ini diletakkan dasar kebebasan
penduduk dan agama.
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(Video: 10 dtk) Era kompromi dan penganiayaan
diramalkan di Wahyu 12 akhirnya datang dan berakhir
pada 1798. Berakhir ketika Napoleon mengirim Jenderal
Berthier untuk mengambil Paus sebagai tahanan--tepat
1,260 tahun setelah periode penganiaayaan dimulai
tahun 538.
Ketika periode waktu nubuatan ini akan berakhir, Allah
masih mempunyai kelompok umat percaya yang setia
yang berpegang kepada Alkitab dan ajarannya.
Nubuatan telah menyatakan bahwa Setan akan
mengarahkan kemarahannya terhadap gereja Allah
yang tetap bertahan setelah periode nubuatan ini:
(Teks: Wahyu 12:17)
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu
pergi memerangi keturunannya yang lain,

100

yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki
kesaksian Yesus Kristus. Wahyu 12:17

101

102
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Sisa adalah bagian kecil yang tersisa dari bagian besar.
Demikian juga, Sisa dari gereja Allah adalah bagian
yang terakhir dari gereja tersebut--gereja yang ada pada
saat yang paling akhir tepat sebelum Yesus datang
kembali ke bumi.
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Jadi terjemahan ayat ini secara literal, kita akan
mengatakan, Setan marah... dan pergi untuk memerangi
gereja akhir. Setan sangat marah karna umat Allah
masih mengikuti kebenaran Allah pada jaman akhir ini.
103

Yohanes menggambarkan dua karakteristik oleh mana
kita dapat mengenali gereja akhir ini:
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu
pergi memerangi keturunannya yang lain,
104
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Memiliki kesaksian Yesus Kristus

106
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Tetapi tidakkah semua gereja mengajarkan bahwa umat
Kristen harus menuruti perintah Allah?
Tidak sepenuhnya! Banyak agama sekarang ini
mengajar anggota mereka, dalam satu atau lain cara,
untuk tidak menuruti beberapa perintah Allah.
Sebagai contoh, beberapa jemaat diajarkan untuk
menyembah patung.
Yang lainnya mengabaikan kesucian nama Allah.
(Teks: Keluaran 20:8-10)
Dan kebanyakan dari agama di dunia telah
mengabaikan peringatan penciptaan yang digambarkan
pada perintah ke empat:
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
enam hari lamanya engkau akan bekerja dan
melakukan segala pekerjaanmu,

109
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yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki
kesaksian Yesus. Wahyu 12:17.
Umat yang sisa ini adalah mereka yang masih
memelihara perintah-perintah Allah.
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tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat TUHAN, Allahmu...
Keluaran 20:8-10

110
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(Teks: Wahyu 12:17)
Bukan saja Umat Allah yang sisa, atau gereja akhir,
memelihara perintah Allah, tetapi nubuatan juga
berkata bahwa akan memiliki kesaksian Yesus Kristus.
(Wahyu 12:17)
(Teks: Wahyu 19:10)
Wahyu 19:10 mengatakan, kesaksian Yesus adalah roh
nubuat.
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Gereja akhir Allah akan mempunyai karunia roh,
termasuk roh nubuat.
Kita akan mempelajari karunia spesial ini lebih rinci
pada waktu berikut. Allah memberikan beberapa
karakteristik lainnya untuk membantu kita di dalam
penelitian kita untuk gereja akhir.
Umat-Nya akan terlibat didalam misi menjangkau
dunia dengan injil, karna Yesus memberikan kuasa
pada gereja-Nya:
(Teks: Matius 28:19,20)
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu,

114

dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus,

115

dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang
telah Kuperintahkan kepadamu; dan ketahuilah,

116
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Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
zaman. Matius 28:19,20

117
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(Teks: Wahyu 14:6,7)
Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di
tengah-tengah langit,
119

dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan
kepada mereka yang diam di atas bumi--

120

dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan
kaum--

121

dan ia berseru dengan suara nyaring: Takutlah akan
Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat
penghakiman-Nya;
122

dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan
bumi dan laut dan semua mata air. Wahyu 14: 6,7.

123
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Perintah untuk mengajarkan injil kekal pada seluruh
dunia adalah simbol dari Wahyu 14 dengan terbangnya
tiga malaikat di langit.
Bagian pertama tiga pekabaran ini menekankan dua
kebenaran yang luar biasa yang akan dibagikan pada
setiap orang:
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Ini adalah peringatan bagi yang hidup di bumi pada
jaman akhir untuk mengingat bahwa hari penghakiman
telah tiba. Ini juga mengingatkan peringatan yang luar
biasa dari kuasa kreatif, hari ketujuh hari Sabat.
Bagian ke dua dari tiga pekabaran ini ditemukan dalam
ayat 8:
(Teks: Wahyu 14:8)
Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul
dia dan berkata: Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota
besar itu,

125
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yang telah memabukkan segala bangsa degan anggur
hawa nafsu cabulnya. Wahyu 14:8.
Pekabaran ini memanggil umat Allah yang benar untuk
memisahkan diri dari agama dunia yang
membingungkan.
Perhatian mereka dipanggil pada pengingkaran
kepercayaan agama jaman sekarang. Terakhir, dan yang
paling khidmat, panggilan diberikan pada bagian ke
tiga dari nubuatan ini:
(Teks: Wahyu 14:9,10)
Dan seorang malaikat lain, malaikat ke tiga, menyusul
mereka, dan berkata dengan suara nyaring,

127

Jikalau seorang menyembah binatang dan Patungnya
dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,

128

maka ia akan minum dari anggur murka Allah...Wahyu
14:9,10.
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Dunia akan diperingatkan dari penyembahan binatang
dan patungnya atau menerima tandanya.
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(Teks: Yohanes 10:16)
Yesus berkata, Ada lagi pada-Ku domba-domba lain,
yang bukan dari kandang ini; domba-domba itu harus
Kutuntun juga,
131

dan mereka akan mendengarkan suara-Ku; dan mereka
akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Yohanes 10:16
132

(Teks: Wahyu 18:4)
Yohanes pewahyu meramalkan waktu itu:
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata:
Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya,
134

135

supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosadosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa
malapetaka-malapetakanya. Wahyu 18:4
Umat Allah yang setia akan dipanggil keluar dari agama
yang salah dan membingungkan yang ada pada akhir
jaman. Engkau akan perhatikan bagaimana Alkitab
menggambarkan orang-orang yang dipanggil keluar
dari agama yang membingungkan yang akan ada tepat
sebelum kedatangan Yesus.
(Teks: Wahyu 1412,14)
Yang penting disini ialah ketekunan orang-orang kudus,
yang menuruti perintah dan iman kepada Yesus...

136

Dan aku melihat: sesungguhnya, ada suatu awan putih
dan diatas awan itu duduk seorang seperti Anak
Manusia,
137
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133

Allah mempunyai pengikut yang setia di semua gereja,
tetapi akan datang waktunya dimana hanya akan ada
satu kawanan, atau satu gereja benar. Yesus berkata
domba-Nya akan dituntun dari kawanan lain yang tidak
sungguh-sungguh mengikuti ajaran Firman Allah.
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dengan sebuah mahkota emas di atas kepala-Nya dan
sebilah sabit tajam di tangan-Nya.

138

Marilah dengan singkat mengulas kembali karakterkarakter khusus dari gereje akhir Allah yang telah
diberikan Alkitab:
139

Gereja Allah yang sisa muncul sesudah periode
penganiayaan yan berakhir pada 1789.

140

Mereka mempunyai Iman Yesus, yang menuntun
mereka untuk menurut semua hukum Allah.

141

Mereka mengabarkan pekabaran peringatan dari wahyu
kepada seluruh dunia untuk mempersiapkan orangorang kepada kedatangan Yesus yang kedua.
142

Mereka mempunyai karunia Roh, termasuk karunia roh
nubuat.
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Semua gereja dapat terlihat sama sepintas,

144
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145

146

Seiring kita mempelajari nubuatan ini, Anda dapat
melihat dengan jelas bahwa Allah memiliki pekabaran
spesial, dan orang spesial untuk mengemban pekabaran
tersebut ke seluruh dunia. Tetapi tidaklah cukup untuk
mengetahui fakta-fakta Alkitabiah ini.

147

Untuk memiliki damai dan kebahagiaan yang datang
dari perjalanan sepenuhnya dengan Yesus Kristus,
adalah juga perlu untuk engkau melangkah keluar dan
mengikut kebenaran yang ditunjukkan oleh Firmah
Allah, sebagaimana Yesus katakan,
(Teks: Yoh. 13:17)
Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah
kamu, jika kamu melakukannya. Yoh. 13:17

148
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tetapi bilamana Anda mempelajari gambaran Allah atas
yang asli pada Firman-Nya yang suci, adalah cukup
mudah untuk mengeliminasikan yang tidak
mempunyai karakter alkitabiah ini.
Mungkin Anda telah mencari, mencoba beralih dari
kebingungan agama dunia sekarang ini, mencari gereja
akhir Allah.
Saya percaya bahwa hanya ada satu gereja benar. Itu
adalah kepercayaan Alkitab, yang berpusat pada
Kristus, memelihara hari Sabat, pergerakan Advent
yang mendunia.
Itulah sebabnya saya seorang umat Advent Saya percaya
gereja ini memenuhi semua karakter tersebut.
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Allah mengundang Anda untuk membuat keputusan
yang paling penting dalam hidupmu.
Apakah Anda percaya Anda telah mendengar firman
Allah dikhotbahkan selama seri ini?
Apakah Anda percaya Anda telah mendengarkan
kebenaran Allah dikumandangkan selama seri ini?
Apabila kita telah mendengarkan firman Allah, apabila
kita mendengarkan kebenaran Allah, Roh kudus
mengajak kita untuk membuat keputusan.
Sekarang waktunya untuk keputusan. Maukah Anda
mengatakan, Ya Tuhan, Saya menerima firmanmu. Ya
Yesus, saya ingin mengikut kebenaranmu. Ya Yesus,
Saya berserah kepada ajakan Roh Kudus. Saya akan
mengikut Engkau sepanjang jalan. Saya memilih untuk
berjalan di jalan kebenaran.
Apabila itu keputusanmu, maukah Anda berdiri
sekarang dan kita berdoa?

21 – Kabar dari Balik Bintang-Bintang
Allah Masih Berbicara Melalui Para Nabi-Nya

1

Di beberapa bagian dunia, para ilmuwan menggunakan
kekuatan radio-teleskop untuk mendengarkan suarasuara dari tempat tidak dapat dijangkau.

Mereka berharap mungkin suatu hari nanti, mereka
akan mendengar berita dari makhluk yang canggih
intelejensinya di beberapa dunia lain.
3

4

Ada sebuah bukti akan adanya berita yang telah
memancar ke dunia sejak ribuan tahun yang lalu-tapi
hanya sedikit yang mau mendengarkannya.
Itulah berita yang datang dari sang Pencipta planet ini-sebuah berita kasih dari Allah yang mencoba untuk
memenangkan kembali anak-anak-Nya yang
memberontak.

5

Pemisahan antara Allah dengan umat manusia ini
belum terjadi.
Segalanya menjadi indah di Planet Bumi--dunia yang
sempurna bagi dua orang yang sempurna, diciptakan
menurut gambar Allah!

6

(Video: 7 dtk) Dan di rumah Taman, Allah datang dan
berjalan serta berbicara dengan mereka muka dengan
muka.
Bayangkan saja mereka berjalan bersama di udara yang
sejuk di sore hari!

7

Ini adalah cara yang Allah rencanakan-sebuah
hubungan kebersamaan yang indah!
Di sana tidak ada alasan yang memisahkan mereka.
Pasti sangat menyenangkan dimana mereka bisa saling
berkunjung.
1
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Tapi sayang, hubungan kasih dan kebersamaan ini
berakhir hanya pada dua pasal dalam Alkitab.

8

Kejadian, pasal 3 menceritakan kisah yang tragis.
Adam dan Hawa berdosa.

9

10

Mereka melanggar peraturan kasih sempurna dari
Allah. Dosa memisahkan mereka. Dosa dan Allah
sangat berlawanan.
Adam dan Hawa tidak bisa lagi berkomunikasi dan
berhubungan dengan Allah secara langsung.
Mereka mendengarkan si ular Lucifer dan lebih
menuruti dia daripada Allah--dan itu adalah dosa.

11

Alkitab mengatakan, Ketika mereka mendengar bunyi
langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam
taman itu pada waktu hari sejuk,
12

bersembunyilah manusia dan isterinya itu terhadap
TUHAN Allah

13

14

2

di antara pohon-pohonan dalam taman.
Kejadian 3:8.
Adam dan Hawa bersembunyi!
Mereka tidak mau melihat wajah Allah.
Mereka ingin bersembunyi.
Itu adalah dosa.
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Memisahkan dan menghancurkan hubungan kasih
antara Allah dan manusia, dan antara manusia dengan
yang lainnya.
15

Nabi Yesaya menuliskan: tetapi yang merupakan
pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala
kejahatanmu,

17
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dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap
kamu,...Yesaya 59:2
Ya, dosa yang memisahkan kita dari Allah, namun dosa
itu tidak memisahkan kita dari kasih-Nya.
Allah menemukan cara untuk tetap berhubungan
dengan orang yang berdosa.
Kasih selalu menemukan cara untuk berhubungan!
Dia juga membuat cara lain untuk berkomunikasi
dengan anak-anak-Nya di Planet Bumi--cara untuk
menuntun dan memberi petunjuk, dan mewujudkan
rencana-rencana-Nya.
Dia memilih para pria dan wanita yang bisa Dia percaya
untuk menjadi juru bicara-Nya, untuk menyampaikan
kasih dan rencana-rencana-Nya bagi umat manusia.
Orang-orang yang Dia pilih diantaranya Musa, Miriam,
Samuel. Elia, Huldah, Deborah, Yesaya, Jeremia, dan
masih banyak lagi.

19

Para nabi adalah jurubicara Allah!

20

Ini adalah cara Allah mengatakan, Aku mengasihimu,
Aku memperdulikanmu, dan Aku memiliki rencana
untuk menolongmu.
21
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22

23

24

Alkitab mencatat banyak percakapan antara Allah
dengan tokoh-tokoh Alkitab yang berbeda-beda, tapi
tidak sama dengan percakapan dan hubungan antara
Adam dan Hawa yang telah mereka nikmati di Taman
Eden.
Kadang-kadang Allah berbicara melalui Roh Kudus,
kadang-kadang melalui malaikat-malaikat suci, dan
pada kesempatan lain melalui orang-orang yang Dia
pilih menjadi pesuruh-Nya.
Selama 2.500 tahun pertama sejarah manusia, tidak ada
wahyu yang tertulis dari Allah sejauh kita mampu
menggalinya.
Orang-orang yang diajar Allah harus membagikannya
secara lisan mengenai apa yang Allah berikan pada
mereka.
Namun, itulah yang paling sering Allah gunakan untuk
berkomunikasi dengan umat-Nya.
Para nabi pria dan wanita yang berbicara untuk Allah
yang digerakkan Roh Kudus.
Hal ini seharusnya bukan kejutan lagi, karena Alkitab
dengan jelas menyatakan: Sungguh, Tuhan ALLAH
tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya
kepada hamba-hamba-Nya, para nabi. Amos 3:7
Marilah kita perhatikan bagaimana para nabi menerima
pesan mereka:

25

Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak
manusia,

26

27

4

tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara
atas nama Allah.
2 Petrus 1:21
Allah memiliki nabi-nabi, tentu saja, walaupun
sebelum terjadinya air bah pada jaman Nuh.
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Henokh memberitakan kedatangan Kristus kedua kali:
Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari
Adam, telah bernubuat,katanya:
28

30

Alkitab mengatakan, ...seperti yang difirmankan Allah
dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di
zaman dahulu. Kisah 3:21
Nuh, seorang nabi lainnya, meramalkan adanya
kehancuran dunia oleh air bah 120 tahun sebelum bah
datang.

31

Setelah air bah, kita dapati banyak nabi pria dan
wanita-termasuk Miriam, Deborah, Yeremia, Yesaya,
Yehezkiel, dan lain-lainnya.
Mereka adalah guru dari umat yang benar. Mereka
pemimpin moral dan spiritual, berbicara untuk Allah.

32

Kadang-kadang Allah mewahyukan kehendak-Nya
kepada para nabi pria dan wanita melalui penglihatan,
kadang-kadang mimpi, dan kadang-kadang melalui
Firman Allah.
Tapi selalu melalui Roh Kudus.
Allah berfirman: ...Jika di antara kamu ada seorang nabi,
maka Aku, TUHAN menyatakan diri-Ku kepadanya
dalam penglihatan,

33
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29

Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang
kudus-Nya,
Yudas 14.
Henokh adalah orang pertama yang disebut dalam
Alkitab yang mendapatkan karunia bernubuat.
Tapi bagaimana dengan yang lainnya!
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34

Aku berbicara dengan dia dalam mimpi.
Bilangan 12:6.
Kadang-kadang utusan Allah diutus untuk berbicara
untuk Allah; kadang-kadang mereka disuruh menulis
atau mencatat pesan dari-Nya.
Pada kenyataannya, Alkitab adalah hasil dari pelayanan
para nabi.
Setiap penulis adalah bagian dari rencana Allah.
Semua yang berbicara dan menulis untuk Dia
diubahkan oleh Roh-Nya.
Melalui mereka Allah mengirimkan surat cinta kepada
anak-anak-Nya di dunia.

35

36

37

38

Itulah cara Dia mengatakan, Aku mengasihi kamu, dan
Aku mau berhubungan dengan kamu.
Dan khususnya Dia ingin kita mengetahui bahwa Dia
rindu menunggu waktunya kita bisa bersama dengan
Dia muka dengan muka!
Semua penulis Perjanjian Baru--Matius, Markus, Lukas,
Yohanes, Paulus, Yakobus, Petrus, dan Yudas--adalah
bagian dari rencana itu.
Semua memiliki karunia bernubuat.
Tentu saja, masih ada yang lainnya selama waktu itu
orang-orang yang berbicara untuk Allah: Simon,
Agabus, Barnabas, Anna,
dan empat anak dara Filipus ...beroleh karunia untuk
bernubuat.
Semua itu adalah alat yang digunakan Allah untuk
menyatakan kehendak-Nya dan untuk mendukung
gereja Kristen pada awalnya.
Kemudian Yesus datang, secara pribadi menyatakan
dengan kata-kata dan sikap yang Allah inginkan.
Tidak pernah dunia memiliki Pembicara yang lebih
fasih mengenai kasih dan keperdulian Allah.

39
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40

Sebelas abad telah berlalu sejak peristiwa di Kalvari,
namun orang-orang baik pria, wanita dan anak-anak
lelaki dan perempuan masih bersujud di kaki salib dan
bersumpah setia dan menyembah Juru Selamat dunia.
Ketika Yesus kembali ke surga, Alkitab mengatakan Dia
memberikan pemberian kepada manusia -- karunia
yang akan menguatkan dan memberi dukungan kepada
para pengikut-Nya:

42

Dan Alkitab mengatakan, Dan Ialah yang memberikan
baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitapemberita Injil maupun gembala-gembala dan
pengajar-pengajar,
Efesus 4:11

43

Mengapa Yesus memilih untuk memberikan karuniakarunia kepada gereja?
Ayat 12 mengatakan, Untuk memperlengkapi orangorang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi
pembangunan tubuh Kristus,

44

Berapa lamakah karunia-karunia ini berada dalam
gereja?
Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan
pengetahuan yang benar tentang Anak Allah,
kedewasaan penuh,

45

dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan
kepenuhan Kristus,
Ayat 13.
Alkitab mengatakan bahwa karunia-karunia ini akan
memberikan kestabilan gereja dan menguatkan umat.
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41

Itulah sebabnya kata nas: Tatkala Ia naik ke tempat
tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan; Ia memberikan
pemberian-pemberian kepada manusia.
Efesus 4:8.
Pemberian apa sajakah?
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Sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombangambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran,

46

47

oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka
yang menyesatkan,
Ayat 14.
Perhatikan dimana karunia bernubuat berada dalam
daftar karunia roh, sebagaimana Paulus sebutkan.
Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam
Jemaat: pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi,...
1 Korintus 12:28

48

Karunia bernubuat berada pada tingkat kedua hanya
setelah kerasulan, namun sangat penting oleh karena
karunia diperlukan untuk menolong gereja pada
fungsinya.
49

50

Paulus membagi karunia-karunia Roh dalam tubuh
manusia ke dalam bagian-bagian yang bervariasi .
Dia menunjukkan bahwa mata, kepala, mulut, dan
bagian tubuh lainnya, semua perlu untuk fungsi tubuh
agar harmonis dan efisien.
Begitu juga dengan gereja.
Tanpa penglihatan, contohnya, gereja buta!
Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat.
Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.
Amsal 29:18

51

Tapi, saudara mengatakan, Apa yang akan terjadi pada
karunia bernubuat setelah Kristus kembali ke surga dan
semua murid-Nya mati?
52

8
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53

Tidak banyak generasi yang berhasil melewati sampai
gereja menjadi kurang peduli, tidak teguh, dan tidak
setia kepada Allah dan hukum-Nya.
Yeremia mencatat apa yang terjadi saat Israel
meninggalkan gereja untuk beberapa waktu lamanya.
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Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak
menerima lagi wahyu dari pada-Nya.
Ratapan 2:9.
54

Semasa gereja mengadopsi gaya upacara persembahan
berhala dan praktek-praktek penyimpangan kebenaran
Alkitab yang fundamental, satu persatu karunia roh
ditarik.
55

Selama masa kemurtadan gereja, atau masa kegelapan,
Alkitab dikekang oleh mimbar monastery.
Secara umum semua itu tertulis dalam bahasa Ibrani,
Grika dan Latin.
56

57

58

Orang biasa dilarang memiliki atau membaca Alkitab.
Hanya imam-imam yang diijinkan untuk membaca dan
menafsirkan Alkitab.
Beberapa umat Kristen menyimpan Alkitab dan
kebenaran-kebenarannya.
Meskipun terbelenggu, mereka, membawa pekerjaan
misionari dan membagikan Alkitab yang mereka
miliki.
Mereka menanamkan biji-biji reformasi jauh sebelum
Wycliffe, Luther, dan Huss.
(Video: 8 dtk) Martin, Luther dan yang lainnya
menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa sehari-hari.
Penganiayaan datang, tapi ternyata hal itu hanya
menyebabkan kerinduan yang lebih besar akan firman
Allah.
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59

Dan sejak manusia mulai rajin menyelidiki Alkitab,
kebenaran-kebenaran yang lama tersembunyi mulai
diketemukan.
Kebenaran-kebenaran ini membawa perhatian orang,
dan hasilnya bangkitlah orang-orang yang religius.

60

Dalam masa ini kemudian terjadilah perubahan
keagamaan-sebuah kelompok Kristen, diantaranya
Baptis, Metodis, Presbiterian, dan lain sebagainya menyelidiki Kitab Suci dan berdoa untuk mendapatkan
penerang.

61

62

Saat mereka menyelidiki Alkitab mereka menemukan
dalam perintah Allah keempat pengingat pada
penciptaan-Nya yang besar--satu hari yang Allah minta
umat-Nya untuk mengingat.
Mereka membaca Buku Wahyu dan melihat penjelasan
hari terakhir manusia
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang
kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada
Yesus.
Wahyu 14:12.
Saat mereka membaca dan mempelajari ayat yang lain,
mereka terkesan bahwa memelihara perintah Allah
melibatkan juga pemeliharaan Sabat Alkitab.
Mereka menerima peringatan ini untuk penciptaan dan
menyatakan kebenaran Sabat kepada dunia

63

64
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(Video: 11 dtk) Bagaimana halnya dengan karunia
bernubuat?
Akankah Allah mengangkat karunia khusus untuk
bernubuat pada umat pemelihara Sabat akhir zaman?
Apakah Allah memiliki sesuatu yang khusus?
Bukankah beralasan jika kita berkesimpulan bahwa
Allah mungkin memiliki sesuatu yang khusus untuk
mengatakannya pada generasi ini?
Mungkinkah Allah dengan kasih-Nya untuk kita hidup
sekarang ini untuk berhubungan dengan kita?
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Dengarlah: Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa
Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia,

65

66

...sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan
dahsyat itu.
Yoel 2:28,31
67

68

Perhatikan bahwa Allah mengatakan hal ini dan
memprioritaskannya pada hari Tuhan yang hebat dan
dahsyat itu -- atau pada waktu kedatangan Kristus yang
kedua kali.
Umat Allah memiliki karunia bernubuat di tengahtengah mereka pada masa akhir sejarah dunia.
Berkomunikasi dengan gereja di Korintus, Paulus
membuat pernyataan ini mengenai pengikut-pengikut
Allah:
Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu
karunia pun sementara kamu menantikan penyataan
Tuhan kita Yesus Kristus.
1 Korintus 1:7

69

Kita sudah mendapati bahwa umat Allah pada akhir
Zaman akan bercirikan sebagai orang-orang yang yang
menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian
Yesus. Wahyu 12:17
70

ketekunan orang-orang kudus

71
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maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan
bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat
mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatanpenglihatan.
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dan menuruti perintah Allah

72

dan mereka akan memiliki kesaksian Yesus

73

74

Kesaksian Yesus adalah roh nubuat.
Wahyu 19:10.
Dengan kata lain, kesaksian Yesus adalah kesaksian
melalui karunia bernubuat.
Menurut Wahyu, gereja yang memperlihatkan saluran
komunikasi Allah pada akhir jaman bercirikan sebagai
umat yang memiliki iman pada Yesus, menuruti
perintah Allah, dan diberkati oleh karunia bernubuat
Ya, Allah masih ingin berhubungan.
Dia masih memiliki sesuatu untuk disampaikan kepada
generasi ini.

75

Barangkali, Anda bertanya, Bagaimana jika ada
penipuan?
Bagaimana kita bisa mengatakan perbedaan antara nabi
Allah yang asli dengan yang palsu?
76

Kemungkinan penipuan selalu ada.
Di sepanjang sejarah selalu ada nabi asli dan palsu.
Kita tidak akan memperdulikan nabi-nabi yang palsu,
apabila kita tahu cara mengenali nabi-nabi yang benar.
77

Alkitab memberikan ciri spesifik bagaimana mengenali
nabi yang asli:

78
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Pesan yang disampaikan nabi yang benar akan selaras
betul dengan Firman Allah dan hukum-Nya.

79

80

Nubuatan nabi yang benar harus selalu terjadi atau
tergenapi!

81

...jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan,
bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Yeremia
28:9
82

83

Nubuatan-nubuatan nabi yang benar untuk mendidik
gereja.
Salah satu alasan Allah memberikan karunia bernubuat
adalah untuk membangun gereja. Jika kita ingin
menemukan karunia yang benar kita harus menemukan
gereja yang benar. Mereka terikat bersama.
Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada
manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur...

84

tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun Jemaat.
1 Korintus 14:3, 4.

85
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Carilah pengajaran dan kesaksian! Siapa yang tidak
berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya
tidak terbit fajar.
Yesaya 8:20
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Nabi yang benar akan memuliakan Kristus sebagai
Anak Allah dan Juru Selamat manusia:

86

Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya
akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka
berasal dari Allah:
87

sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan
pergi ke seluruh dunia.

88

...setiap roh yang mengaku, bahwa Yesus Kristus telah
datang sebagai manusia, berasal dari Allah,
1 Yoh. 4:1,2 ALKITAB TERJEMAHAN BARU
89

Seorang nabi atau nabiah yang benar bisa diketahui
dengan kehidupan dan pekerjaannya.

90

Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka...

91

Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan
buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik
itu menghasilkan buah yang baik.
Matius 7:16, 18
92

Berdasarkan ayat ini, menjadi jelas bahwa tidak setiap
orang yang mengaku nabi Allah adalah nabi yang benar.

93
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94

Ijinkan saya membagikan cerita bagaimana Allah
memilih untuk berhubungan dengan umat-Nya. Sudah
saatnya bagi mereka untuk memperlihatkan kepada
dunia akan kebenaran-kebenaran yang tersembunyi
selama berabad-abad lamanya. Peristiwa itu terjadi
selama Kebangkitan Rohani Besar-besaran pada awal
abad 19.
Minat yang hebat ada sama mereka untuk belajar
Alkitab dan berdoa.
Nubuatan Daniel dan Wahyu mendapatkan minat yang
khusus.
Para pelajar Alkitab yang penuh iman belajar nubuatannubuatan ini dan akhirnya mereka berkesimpulan
bahwa Yesus akan datang pada jaman mereka.

96

Sewaktu mereka melanjutkan penyelidikan mereka
memutuskan tanggal 22 Oktober 1844. Namun, 22
Oktober berlalu dan kedatangan Yesus yang dinantikan
tidak terjadi.
97

Peristiwa pahit ini sungguh sangat mengecewakan.
Sehingga menimbulkan banyak cemoohan, ejekan, dan
pengartian yang keliru.
98
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95

Pesan, kehidupan, dan perilaku yang dibawakan oleh
nabi yang benar harus mendukung dan menguatkan
pesan nubuatan dalam Alkitab dan petunjuk-petunjuk
serta perintah-perintah Allah dalam Firman-Nya yang
Suci.
Siapa saja yang mengaku berbicara untuk Allah, ujilah!
Jika memang sesuai, puji Tuhan!
Jika tidak, ikutilah peringatan dari Yesus untuk hatihati dengan mereka.
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99

100

101

(Video: 8 dtk) Setelah adanya banyak doa dan
penyelidikan Alkitab lebih lanjut, mereka menemukan
tanggal yang benar, tapi masih salah!
Mereka telah beranggapan tempat kudus yang
disebutkan dalam Daniel 8:14 adalah dunia, tapi di
sinilah mereka salah.
Sebagai pengganti dunia dibersihkan oleh api, tempat
kudus di surga yang dibersihkan. Ini melibatkan
pemulihan nama baik karakter dan pemerintahan Allah.
Kekecewaan sepertinya tidak bisa ditanggung.
Tapi Allah yang kasih tidak pernah meninggalkan umat
yang tulus mencari kebenaran: dan Dia tidak
meninggalkan umat advent yang percaya pada masa
krisis ini.
Dia ingin mereka mengetahui bahwa Allah perduli-bahwa Dia mengasihi mereka dan ingin membantu.
Sehingga pada saat yang penting ini, Allah memilih
untuk mengembalikan karunia bernubuat pada umatNya.
Ini merupakan cerita yang menarik sejak mulanya!
Dia memilih seorang wanita lemah yang berusia 17
tahun dan memberikan padanya penglihatan
kemenangan karena Allah. Ellen Harmon diberikan
penglihatan yang pertama segera setelah Kekecewaan
Besar bulan Desember, 1844.
Dia ditunjukkan perjalanan umat Advent menaiki jalan
ke surga dengan sinar yang memancar menerangi jalan
setapak.
Suatu dorongan kepada kelompok umat percaya Advent
yang kecil dan tersebar, yang mana kemudian disebut
sebagai Masehi Advent Hari Ketujuh.

102
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103

Dia menuliskan: Sedikit perhatian diberikan kepada
Alkitab dan Allah telah memberikan terang kecil untuk
memimpin para pria dan wanita kepada Terang yang
Lebih Besar.
--Colporteur Ministry, hal. 125
Dia menyatakan Kitab Suci merupakan akhir keraguraguan doktrin.
Kepada orang-orang yang kritis dengan Firman Tuhan,
dia menulis:

105

Berpegang teguhlah pada Alkitabmu sebagaimana
isinya dan hentikan kritikanmu karena sudah berakhir
masanya dan turutilah Firman,
106

maka tidak satupun di antara kamu yang akan hilang.
Selected Messages, Jilid 1, hal. 18

107

108

Belum pernah ada seorang wanita menghasilkan begitu
banyak terbitan sebanyak tulisan Ellen White berupa
buku-buku, artikel majalah, traktat, pamplet, dan suratsurat pribadi. Pesan-pesan nasehatnya yang dia terima
dari Allah dia bagikan kepada umat-umat-Nya di
sepanjang kehidupannya.
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104

Wanita muda ini yang menjadi Ellen White karena
perkawinannya dengan seorang tokoh Advent James
White sangat percaya dengan panggilan yang datang
padanya. Selama lebih dari 70 tahun, dia berbicara,
menulis, mengajar, dan memberikan nasehat.
Meskipun bidang pelayanan dan keahliannya
mengejutkan, pekerjaannya yang terbesar, sebagaimana
yang dia tempatkan adalah untuk memimpin orang lain
kepada ‘terang yang lebih besar -- Alkitab.
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109

110

Tulisan-tulisannya termasuk konseling tentang
kemenangan hidup umat Kristen, diet, kesehatan, obatobatan, perkawinan dan rumah tangga, pendidikan
anak, pendidikan, dan banyak lagi yang lainnya.
Banyak tulisannya sekarang ini berumur lebih dari 100
tahun masih namun diterima oleh ilmu pengetahuan.
Tulisannya telah dikutip oleh para profesor, dokter,
komentator berita, dalam berbagai bidang.
Dr. Clive M. McCay, profesor nutrisi di Cornell
University, menekankan:
Tulisan-tulisan Ellen G. White dipuji karena telah
memberikan satu tuntunan nutrisi yang berguna bagi
tubuh.
-Natural Food dan Farming, Mei, 1958
Pada tahun 1864, Ellen White menuliskan: Tembakau
adalah racun yang sangat menipu dan membahayakan
manusia...

111

Benda itu lebih berbahaya karena efeknya pada organ
tubuh perlahan, dan hampir tidak dapat dirasakan.

112

113

114
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Namun, baru tahun 1957 Assosiasi Jantung Amerika
menyimpulkan bahwa rokok adalah faktor kanker paruparu!
Pada jaman Ellen White, orang-orang yang bekerja di
bidang ini mestinya bertanya-tanya, karena pada saat
itu terpikir bahwa tembakau dan rokok adalah
penyembuh efektif bagi penyakit paru-paru.
Tahun 1905 Nyonya White menuliskan bahwa ada
kuman kanker.
Dia menekankan: Orang-orang yang makan daging
terkandung didalamnya kuman tuberkulosis dan
kanker...
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Tuberkulosis, kanker, dan penyakit berbahaya lainnya
sebagai akibatnya.
--The Ministry of Healing, hal. 313.
115
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Sudah tentu, saat ini kita akan lebih akurat
menggunakan kata virus.
Sembilanpuluh tiga tahun kemudian, majalah
Newsweek menerbitkan artikel berjudul Virus
menghidupkan Faktor dalam Kanker
Dr. Wendell Stanley, University of California
Ahli Virus, dan Pemenang Hadiah Nobel.

117

sampai saat itu tanpa kualifikasi dia percaya virus
adalah penyebab utama kanker manusia.
--Newsweek, 18 Juni 1956
118

Tahun 1902, Ellen White Mengingatkan bahwa San
Fransisco dan Oakland akan dikunjungi oleh Allah
karena mereka menjadi seperti Sodom dan Gomora.
(Manuscript 1902, hal. 114)
119

120

Tanggal 18 April 1906 pukul 5:12 pagi, Gempa bumi
besar melanda San Fransisco.
Nubuatan itu benar.
Kerusakan yang diramalkan benar-benar terjadi.
Prestasi Ny. White lebih mengejutkan lagi jika kita
melihat rintangan dan hambatan yang menghadang di
hadapannya di sepanjang hidupnya.
Sesorang mungkin bertanya-tanya siapa sebenarnya
Ellen White, dan bagaimana rupa dia?
Jawabannya membawa kita kembali ke tanggal 26
November 1827.

121
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Pada tanggal itu, dua bayi kembar, Elizabeth dan Ellen,
dilahirkan di daerah dekat desa Gorham, Maine, dari
keluarga Eunice dan Robert Harmon.
Ellen adalah bungsu dari 8 bersaudara.
122

Pada umur sembilan tahun satu musibah telah
mengubah hidupnya selamanya.
Sewaktu pulang sekolah, terluka serius oleh lemparan
batu yang dilemparkan teman sekolahnya.
123

Selama tiga minggu dia pingsan. Dia tidak mampu lagi
melanjutkan sekolahnya, dan hal itu menunjukkan
bahwa dia tidak akan hidup lama.
Dia tidak pernah mendapatkan ijasah formal.
124

125

Bertahun-tahun kemudian dia terganggu dengan
kekecewaan yang didapatnya pada umur kesembilan
tahun tersebut.
Sungguh, sangat susah menghadapi masa-masa tidak
bisa lagi ke sekolah--tidak bisa lagi berlari-lari dan
bermain dengan kakak-kakaknya.
Tapi satu aspek dalam kehidupannya berakhir, aspek
yang lain datang.
Ellen kemudian menjadi gemar sekali belajar Alkitab.
Dia mengikuti pertemuan-pertemuan, perkemahan dan
Kebanguran Rohani.
Setelah mengikuti Kebangunan Rohani sekte Metodis
di Buxton, Maine, Ellen dibaptis pada tanggal 26 Juni
1842.
Dia menjadi anggota gereja Metodis.

126

127
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Kemudian, Ellen dan keluarganya mengikuti beberapa
pertemuan Kebangunan Rohani di Portland, Maine.
Pengkhotbahnya adalah William Miller, seorang kapten
tentara, yang telah mendalami Alkitab.
Karena pembicara menekankan tentang kedatangan
Kristus yang segera, dia dan pengikutnya disebut
Advent atau Millerites.
Keluarga Harmon diyakinkan oleh kebenaran yang
dikabarkan oleh Miller.
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128

Setelah aku mendapatkan penglihatan, dan Allah
memberiku terang, Dia memintaku untuk
menyiarkannya...tapi aku menyimpannya. Aku masih
terlalu muda, dan aku pikir mereka tidak mau
menerimaku.
--Ellen G. White Surat 3, 1847
Meskipun merasa tidak cukup dan secara fisik tidak
mampu mengemban tanggung jawab atas panggilan
Tuhan ini, dalam iman dia menerima misi Allah yang
akan terus berlangsung selama hidupnya.

130

Ellen dan suaminya James White bekerja bersama
berbagi terang yang telah Allah berikan.

131

132

Keberhasilan dan khotbah mereka bagikan dalam
bentuk tulisan-tulisan.
Selama hidup Ellen White diabdikan kepada
kekristenan, pelayan Allah yang tidak ada akhirnya,
dan seorang ibu yang saleh.
Dia mengasihi suami, keluarganya, dan ribuan orang di
dunia.

21
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Namun, setelah kekecewaan besar tanggal 22 Oktober
1844, mereka juga terkena pengaruhnya.
Ellen sangat kecewa. Dia menangis, lalu berdoa, dan
belajar Alkitab mencari jawaban, seperti halnya yang
dilakukan pengikut advent lainnya.
Disitulah dia dipanggil oleh Allah sebagai nabiah.
Secara fisik, dia tidak kelihatan seperti bayangan kita
tentang nabiah. Dia masih berumur 17 tahun, berjuang
melawan kanker dan kondisi jantungnya.
Namun demikian bulan Desember 1844, Allah memilih
untuk berbicara kepada Ellen dalam penglihatannya.
Dengan kalimatnya sendiri, Ellen menceritakan:
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134

135
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Pada 6 Agustus 1881, James, suami Ellen meninggal di
Battle Creek, Michigan.
Berdiri disamping kuburannya, Ellen--berikrar untuk
melanjutkan pekerjaan yang mereka berdua telah
perjuangkan dan tanpa henti berlangsung selama lebih
dari 35 tahun!
Beberapa tulisan Ellen yang paling indah dan memberi
inspirasi diketemukan setelah hari itu.
Dia bekerja sendiri selama 34 tahun.
Pelayanan bernubuatnya membawa dia ke beberapa
negara untuk menuntun, memberi petunjuk, dan
memberikan nasehat para umat percaya sebagaimana
Allah telah menuntun dia.
Kehidupan dan pekerjaan Ellen Gould White selesai
pada tanggal 16 Juli 1915.
Dia meninggal pada umur 87 tahun.
Dia dimakamkan dekat makam suaminya di Oak Hill
Cemetery di Batte Creek, Michigan.
Beberapa minggu setelah kematiannya, berita dalam
surat kabar memberitakan:

136

Dia tidak kelihatan sombong rohani
dan tidak mencari keuntungan [kekayaan].
Dia hidup dan bekerja menunjukkan kenabiannya,
kesuksesan orang Amerika yang paling mengagumkan.
-- The New York Independent, 23 agustus 1915.

137

Ya, suaranya hilang -- penanya berhenti.
Tapi nasehat-nasehat yang sangat berharga, peringatanperingatan, petunjuk dan dorongannya pada umat yang
beriman kepada Allah akan terus menuntun umat Allah
kepada kemenangan akhir!
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(Video: 6 dtk) Peninggalannya kepada dunia adalah
karunia mengasihi--kabar kepada dunia dari seluruh
alam semesta, dari Allah yang maha kasih yang masih
mau berhubungan dengan anak-anak-Nya di sini
hingga kedatangan Kristus.
Kemudian terang kecil akan memudar pada saat kita
berdiri dalam terang kemuliaan kehadiran-Nya sekali
lagi untuk melihat dan bersama dengan Allah muka
dengan muka dalam segala kemuliaan-Nya!
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Beberapa tahun lalu, di sebuah padang tandus yang
sangat luas di Bechuanaland, Afrika Selatan, tinggallah
penduduk primitif bernama Sukuba.
Dia hidup terisolasi sebagai pengembara.
Pada satu malam pada musim dingin dia diam di tempat
perlindungan dan tidur.
Tapi tiba-tiba malam itu menjadi lebih terang daripada
siang hari.
Sebuah cahaya menerangi dia dan berkata padanya
untuk mencari orang dengan Buku.
Dia harus menemukan orang yang berbakti kepada
Allah.
Sukuba tidak mengerti apa artinya.
Buku apa?
Bagaimana cara membaca jika dia menemukannya?
Bahasa mereka adalah dengan menceklikkan suara dan
dengan siara tekak suara yang tidak seperti bahasa suku
Afrika lainnya.
Belum pernah dikenalkan dalam bentuk tulisan.
Tapi Cahaya ini, Sukuba menyebutnya satu panggilan
terhadap malaikat yang memperlihatkan diri padanya,
telah mengatakan, Buku itu berbicara. Kamu akan bisa
membacanya.
Sukuba berjalan selama beberapa hari dengan
keluarganya untuk mencari buku tersebut. Dia
mendatangi gubuk beberapa petani Bantu dan bertanya
apakah mereka mengetahui orang yang membawa Buku
itu.
Anggota suku Bantu itu terkejut mendengar orang asing
di hadapannya berbicara menggunakan bahasa suku
Bantu.
Dia segera mengajak Sukuba menemui pendetanya.
Pendeta itu benar-benar tergerak dengan kisah Sukuba.
Lalu dia berkata, Perjalananmu sudah berakhir.
Sukuba sangat bahagia.
Tapi malam itu Cahaya Terang menampakkan diri lagi.
Dia katakan bahwa orang-orang ini bukanlah orangorang yang dia cari.
Dia harus menemukan Gereja yang memelihara Sabat
dan Pendeta Moye. Pendeta Moye memiliki Buku dan
juga empat buku coklat yang sesungguhnya berjumlah
sembilan.
Esok harinya sukuba berdoa minta tanda. Dia perlu
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petunjuk dalam perjalanannya.
Saat mulai berjalan, tampaklah sebuah awan di langit.
Sukuba mengikutinya dan berjalan selama tujuh hari.
Lalu hilanglah awan itu di atas sebuah desa.
Di sana Sukuba menanyakan Pendeta Moye dan segera
diantar ke rumahnya.
Setelah Sukuba menceritakan kisahnya dengan bahasa
setempat, Pendeta Moye menunjuk pada Alkitabnya.
Inilah dia! Sukuba menyahut. Itu dia! Tapi dimana
empat buku itu, apakah benar berisi sembilan?
Ellen White, beberapa tahun yang lalu, telah menulis
sembilan volume petunjuk gereja Allah disebut
Testimonies to the Church. Dan buku-buku ini
kemudian disatukan menjadi empat buku.
Sukuba menyelidikinya. Dia telah menemukan
manusia Buku. Dia telah menemukan umat pemelihara
Sabat, orang yang dikarunia roh bernubuat. Akhirnya
dia dan keluarganya menerima Kristus dan dibaptis.
Dia menjadi misionari bagi kaumnya.
Allah bekerja dengan caranya yang luar biasa saat ini
untuk menuntun manusia kepada gereja yang benar.
Saudara mendengarkan kisah ini bukanlah suatu
kebetulan. Seperti Sukuba, Saudara dituntun. Allah
menuntun saudara kedalam kebenaran-Nya. Allah
memberikan keberanian kepada saudara untuk
menghadapi masa depan.
Mungkin Anda sudah mencari kebenaran selama
bertahun-tahun. Saya percaya pencarian Anda telah
berakhir.
Anda telah dituntun Allah kepada tujuan ini.
Saudara, seperti Sukuba, bisa menyatakan, Ini dia!
Gereja Allah!
Bukankah Anda ingin bergabung dengan umat yang
menuruti perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus?
Bukankah Anda ingin bergabung dengan umat Allah
yang sisa?
Pertimbangkanlah hal ini dengan hati-hati.
Karena ini adalah keputusan yang sangat penting dalam
kehidupan Anda.
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Bagaimana Saudara Dapat Menemukan Gereja yang
Benar?

1

2

Pernahkah Anda bertanya mengapa ada banyak gereja?
Rata-rata orang bingung.
Gereja kebanyakan mengajarkan bahwa merekalah
satu-satunya yang benar.
Pernahkan Anda bertanya gereja mana yang benarbenar mengajarkan dan percaya kebenaran tentang
Allah?

3

Topik belajar kita sekarang adalah Mengapa banyak
gereja yang berbeda?’

4

Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu, Alkitab
menyatakan tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada
hamba-hamba-Nya, para nabi.
Amos 3:7
5

6

(Video: 4 dtk) Mari kita lihat Firman Allah.
Ingatlah bahwa bukan masalah yang saya pikirkan.
Yang menjadi masalah adalah apakah ada dalam
Alkitab.
Jika ada, saya percaya.
Jika tidak ada dalam Alkitab, itu bukan untuk saya!
Untuk memulai pelajaran kita, kita mulai dari buku
terakhir dari Alkitab--Wahyu.
Wahyu, pasal 6 enam, berbicara tentang empat
penunggang kuda.

7
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Sahabatku, Alkitab memiliki jawaban untuk kita.
Dalam kebingungan dunia, Firman Allah selalu bisa
dipercaya untuk membedakan mana yang benar dan
yang salah!
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8

Empat penunggang kuda itu menggambarkan periodeperiode masa yang berbeda dalam sejarah gereja
Kristen.
Di luar periode-periode tersebut, kita melihat
perkembangan gereja-gereja yang berbeda yang ada
sekarang ini.
Maka aku melihat Anak Domba itu membuka yang
pertama dari ketujuh meterai itu,

9

10

dan aku mendengar yang pertama dari ke empat
makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi
guruh: Mari!
Wahyu 6:1
Sejarah kristen sekarang dinyatakan di pasal 6 ini.
Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda putih
dan orang yang menungganginya memegang sebuah
panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota.

11

Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut
kemenangan.
Wahyu 6:2
12

Maka, gereja pertama adalah gereja yang mempunyai
iman yang kesetiaan.
Yaitu kuda putih.
Putih menggambarkan kesetiaan yang murni.
13

Satu Periode yang menggetarkan pada abad pertama
setelah kenaikan Yesus.

14

2
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15

Para murid diisi dengan keberanian dan kesetiaan yang
kuat, karena mereka telah berjalan dan berbicara
dengan Yesus.
Mereka telah melihat kebangkitan.
Mereka telah melihat Yesus naik ke surga.
Mereka melihat Dia kembali.
Mereka percaya sepenuh hati pada janji-janji-Nya
Mereka membagikan kabar baik, injil, dengan berani
dan antusias yang besar, ke seluruh dunia.

17
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(Teks: Kolose 1:21-23)
Sesungguhnya, kabar baik keselamatan telah
diberitakan ke setiap belahan dunia. Paulus
mengatakan, 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,

18

di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya,
untuk menempatkan kamu kudus

19

dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya.--

20

Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh
dan tidak bergoncang,

21

3
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dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, yang
telah kamu dengar

22

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

24

Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang
yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun
perempuan, Kisah. 5:14.
Buku Kisah Para Rasul menceritakan pada kita bahwa
ribuan umat dibaptis setiap hari.
...Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang
diselamatkan. Kisah 2:47
Gereja adalah tubuh Kristus.

25

26

27

Mereka dibaptiskan kedalam Yesus.
Mereka dibaptiskan dalam tubuh-Nya, ialah gereja.
Sangat penting bilamana para murid setia pada Yesus.
Pada waktu para murid mendapat peringatan tidak
mengajar dalam nama Yesus, Alkitab mengatakan:
Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya:
Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada
manusia. Kis. 5:29.
Sangat penting untuk melakukan apa yang dikatakan
Allah, Saudara lihat, daripada mengikuti tradisi
manusia.
Maka mereka memiliki kesetiaan yang murni, karena
mereka telah bersama Yesus.
Mereka percaya apa yang Yesus percayai.
Mereka mengajarkan apa yang Yesus ajarkan.

28
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Sama halnya dengan iman yang kita perlukan setiap
hari--sederhana, kesetiaan yang murni yang menunggu
kedatangan Kristus kedua kali.
Kesetiaan untuk menyebarkan kabar baik keselamatan
kepada semua teman dan tetangga kita ke seluruh
dunia-menggenapi misi injil yang Yesus berikan kepada
kita.
Itulah kesetiaan yang sejati.
Itulah kesetiaan jemaat umat percaya pada abad
pertama.

30

Apa yang Yohanes lihat ketika Yesus membuka meteraiNya yang kedua?

31

Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah
padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan
kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi,
32

sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya
dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Wahyu 6:4.
Maka di sini kita ditunjukkan pada iman yang ternoda
darah.
33

Kita mengetahui setelah 100 T.M., Kristen mulai
diangkut ke Roma, di mana mereka dibunuh, dan
banyak diantara mereka menjadi makanan singa di
kolaseum di Roma.
34

5
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Gereja pertama yang mempunyai iman yang menang
digambarkan dengan kuda putih.
Periode jaman ini berakhir pada tahun 100 T.M.
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Sungguh merupakan masa yang sangat berat bagi gereja
Kristen!
Namun begitu, gereja masih tetap bertumbuh.
Seorang sejarawan gereja mengatakan bahwa
kelihatannya darah umat Kristen itu seperti benih bijibijian.
Saat orang mati dan memberikan hidup mereka pada
Yesus, kelihatannya seperti sebuah benih yang ditanam,
dan ada yang bangkit untuk menggantukan mereka.
Kabar gembira keselamatan menyebar ke seluruh
Kekaisaran Roma dan seluruh dunia pada saat itu.
Kuda merah menampilkan iman yang dinodai darah.
Meterai kedua adalah gereja Kristen pada tahun 100 323 T.M.

36

37

Kini Yesus membuka meterai ke tiga--masa ke tiga
gereja Kristen.
Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang
ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata:
Mari!
Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda hitam
dan orang yang menungganginya memegang sebuah
timbangan di tangannya.
Wahyu 6:5

38

Kuda hitam ini melambangkan iman yang tidak teguh
mau berkompromi.

39

Aku tahu, bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala
yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan
tidak akan menyayangkan kawanan itu.
40

6
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Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa
orang, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha
menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya
mengikut mereka. Kis. 20:29, 30
41

Saat iman berkompromi saat penyembah berhala
bersatu dengan kekristenan.
Daniel telah menubuatkannya ini.
42

43

kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apa pun yang
dibuatnya, semuanya berhasil.
Daniel 8:12
44

Kebenaran yang paling utama yang hilang pada masa
ini adalah keselamatan oleh iman pada Yesus.
Keselamatan melalui Kristus digantikan oleh tuntutantuntutan gereja.
45

46

Jika Anda ingat pelajaran kita sebelumnya,
keselamatan, menurut Alkitab, adalah pemberian cumacuma.
Itu adalah karunia, sebab kita semua orang berdosa, dan
kita tidak layak mendapatkannya.
Kita patut mati, sebab upah dosa adalah maut.
Tapi karunia Allah adalah hidup kekal.
Sementara kita berdosa, Kristus mati untuk kita. Injil
yang sangat sederhana.

47

7

22 – Begitu Banyak Pilihan

(Teks: Daniel 8:12)
Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan
korban sehari-hari,
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Untuk menerima karunia cuma-cuma itu, yang kita
perlu lakukan adalah mengundang Yesus masuk dalam
hati kita.
48

Lalu Yesus mengampuni segala dosa kita.

49

Yang kedua, Dia akan memberi kita kekuatan untuk
berhenti dari dosa. Dia akan memberi kita kekuatan
untuk berjalan mengikuti-Nya.
50

Tapi kebenaran keselamatan yang sederhana ini, injil
sederhana sebagaimana dalam Yesus, selama periode
gereja Kristen saat kesetiaannya tidak teguh, digantikan
oleh tuntutan-tuntutan gereja itu sendiri.
51

52

Bukannya lebih berani datang ke hadirat Allah,
menerima berkat dan pengampunan-Nya, bukannya
mengakui dosa-dosa mereka seperti yang dikatakan
dalam Alkitab, Orang Kristen perlu membayar agar
dosa-dosa mereka diampuni.

53

Alkitab mengatakan, Jika kita mengaku dosa kita, maka
Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan.
1 Yoh. 1:9

54

8

Umat Kristen diberitahukan bahwa mereka harus pergi
kepada imam.
Mereka harus pergi kepada manusia.
Mereka tidak bisa pergi dengan keberanian datang ke
hadirat Allah lagi.
Keselamatan menjadi sangat membingungkan.
Dan orang-orang menerima ketidakteguhan ini, karena
mereka tidak memiliki Firman Allah.
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Melawan hukum, sebenarnya, pada jaman ini untuk
memiliki Firman Allah.
Tulisan-tulisan belum ditemukan, sehingga pada masa
itu sulit menemukan ayat Alkitab sedikit pun.
Banyak orang menerima apa yang gereja katakan pada
mereka, dan kesetiaan umat Kristen menjadi sangat
rusak.
Hal yang kedua bahwa mereka harus berbakti dengan
menyembah benda yang terbuat dari kayu atau batu
daripada berbakti kepada Allah sang Pencipta kita.
Allah berfirman dalam Sepuluh Hukum:
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa
pun yang ada di langit di atas,

57

atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam
air di bawah bumi.

58

Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah
kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah
yang cemburu,
59

yang membalaskan kesalahan bapa kepada anakanaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat
dari orang-orang yang membenci Aku,
Keluaran 20:4,5
60

Saat itu adalah saat dimana gambar-gambar patungpatung memasuki gereja.
Sepuluh Hukum sangat jelas menyatakaan salah jika
menyembah apapun selain Allah sendiri.
61
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62

Hal yang ke tiga yang dikompromikan pada saat itu
berhubungan dengan hukum keempat dan hari
perbaktian.
Perhatikan apa yang Alkitab katakan pada saat Daniel
melihat hal ini:
Maka aku, Daniel, terharu karena hal itu, dan
penglihatan-penglihatan yang kulihat itu
menggelisahkan aku.
Daniel 7:15

63

Anda telah melihat bagaimana Konstantin memaksakan
hari Minggu pertama kali: mengubah hari perbaktian
dari hari ketujuh-Sabat ke hari pertama dalam minggu,
hari Minggu.
64

65

Namun ingat, Yesus mengatakan, Jikalau kamu
mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahKu.
Yoh. 14:15
Dan pada masa ini iman dikompromikan, kasih kepada
Yesus bertambah dingin, dan banyak orang mengikuti
tradisi daripada mengikut Tuhan.
Gereja menerima kompromi tentang hari Sabat dan
berusaha mencoba mengubah hari perbaktian.
Pada 21 Mei 1995, St. Catherine’s Catholic Church
Sentinel.,

66

Barangkali hal yang paling berani, perubahan paling
revolusioner yang gereja pernah lakukan terjadi pada
abad pertama. Hari suci-67

hari Sabat, telah diubah dari hari Sabtu, ke hari Minggu
bukan karena petunjuk yang terdapat dalam Alkitab,
tapi dari kekuasaan yang dimiliki oleh gereja.
68
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Orang yang berpikir bahwa Alkitab harus menjadi
otoritas tunggal, secara logika menjadi penganut
Advent Hari Ketujuh, dan menguduskan hari Sabtu.
69

Perbaktian pada hari Minggu, hari pertama dalam satu
minggu, tidak terdapat dalam Alkitab. Para ahli di
seluruh dunia mengakuinya.
70

71

72

Saudara-saudaraku, jika kita hendak melakukan apa
yang Alkitab katakan, kita harus menjadi anggota
Advent Hari Ketujuh! Selama masa kompromi ini, hari
matahari kekatiran telah menggantikan kekudusan hari
Sabat Alkitab.
History of the Eastern Church, hal. 184, mengatakan,
Pada mata uang koin kaisar (Konstantin), di satu sisinya
tertera huruf nama Kristus; dan pada sisi yang lain,
terdapat gambar dewa matahari...,

73

seolah-olah dia tidak memiliki keberanian untuk
melepaskan diri dari bayangan benda yang bersinar
terang itu. Menarik bukan?
74

Allah menjelaskan dalam hukum-hukum-Nya:

75

(Teks: Keluaran 20:11)
Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan
bumi, laut dan segala isinya,
76
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Perubahan tersebut dikeluarkan, sebagaimana kita
ketahui, oleh kaisar Roma, Konstantin, pada tahun 320
T.M., dan gereja menerima perubahan ini.
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dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya
TUHAN memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Keluaran 20:11.
77

Allah menginginkan agar umat-Nya menguduskan hari
Sabat. Kembali pada awal mula penciptaan, Alkitab
berkata,
78

Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan
menguduskannya,

79

karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala
pekerjaan penciptaan yang telah dibuat-Nya itu.
Kejadian 2:3
80

Jika Allah sang Pencipta

81

memberkati satu hari,

82

jika Dia memisahkan satu hari,

83
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84

jika Dia membuat satu hari kudus diatas hari-hari yang
lain, Maka saudara-saudara-Ku, manusia tidak memiliki
hak, tidak memiliki kuasa untuk merubah hal tersebut!
Itu adalah masalah perbaktian, suatu masalah
kepatuhan mengenai apakah kita akan mengikuti
tradisi manusia atau melakukan apa yang Allah telah
katakan.
Inilah masa kompromi iman. Masa kompromi iman
gereja ini terjadi pada 323 T.M. sampai 536 T.M.

Sekarang kita bergerak ke periode keempat dari Gereja
Kristen, yaitu kuda hijau kuning.

86

Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang
keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat
berkata: Mari!
87

Dan aku melihat: sesungguhnya, ada seekor kuda hijau
kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut
dan kerajaan maut mengikutinya.
88

Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat
dari bumi untuk membunuh dengan pedang,

89

dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan
binatang-binatang buas yang di bumi. Wahyu 6:7, 8.

90
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91

Iman yang mati-meterai keempat.
Itu adalah sebuah masa bersatunya gereja dan negara.
Kekaisaran Roma yang agung pada masa ini sudah
sangat maju, dan bukan hanya menjadi sebuah negara
yang relijius tapi juga negara politik.
Maka, kita memiliki sebuah gabungan gereja dengan
politik.
Perhatikan sejenak pernyataan ini: Kekristenan menjadi
sebuah agama yang mapan dalam kekaisaran Roma dan
mengambil alih tempat penyembahan berhala
(paganisme).

92

Kekristenan, pada Zaman Kegelapan, mungkin dapat
diistilahkan dengan, ‘paganisme yang dibaptis.’
-Church History, Century 2, bab 2, bagian 7
93

Ingat, pada masa ini orang-orang tidak memiliki
kesempatan untuk mendengarkan Firman Tuhan. Hal
itu berarti (mendengarkan Firman Tuhan) melanggar
hukum, saat itu, mesin cetak belum ada.
94

Orang-orang hanya mengikuti tradisi. Mereka
mengikuti penyembahan berhala (paganisme) dan
perayaan-perayaan yang merasuk ke dalam gereja.
Inilah fakta sejarah yang saya ingin bagikan.
95

96
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(Video: 7 dtk) Satu-satunya gereja yang ada adalah
gereja Roma.
Lagipula, semua orang tidak keberatan-ia adalah sebuah
sistim!
Kita mempunyai banyak pastor-pastor dan biarawatibiarawati Katolik dan penganut Katolik yang luar biasa
di seluruh dunia yang mengasihi Yesus dan sedang
mencari kebenaran sejati.
Adalah penting untuk memahami mengapa kita ada dan
dimana kita berada sekarang ini.
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Ini adalah masa kompromi yang sangat menyedihkan,
suatu masa penganiayaan yang luar biasa bagi umatumat Allah.
97

Inilah sebabnya disebut Zaman Kegelapan. Lima puluh
juta orang Kristen dianiaya sampai mati karena iman
mereka.
98

Perhatilan langkah-langkah kompromi ini:

tradisi-tradisi,

100

penyesalan atas dosa (penitensi),

101

102

dan surat pengampunan dosa memasuki gereja.
Anda dapat membawa uang dan membayar untuk
mendapatkan surat pengampunan dosa sehingga bisa
dikatakan, keluarga Anda dapat lolos dari tempat
penyucian jiwa (purgatori), atau Anda dapat membeli
untuk diri Anda sendiri, sehingga Anda juga tidak akan
masuk tempat penyucian jiwa (purgatori) sesudah mati.
Ini adalah contoh dari paganisme di dalam gereja
Kristen.

15
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103

Tidak satu hal pun didalam Alkitab yang disebut
sebagai Purgatori. Gambar-gambar dan patung-patung
merasuk ke dalam gereja-sebagaimana hirarki gereja
dan dogma-dogma.
Kita mungkin bertanya, apakah kebenaran Allah akan
diinjak-injak selamanya?
Tentu tidak, karena cahaya kebenaran akan menembus
kegelapan.
Dan langkah akan diamil dikembalikan kepada arah
untuk menemukan kembali setiap kebenaran yang
hilang pada Zaman Kegelapan.
Pada masa Retormasi itulah, iman sejati kepada Yesus
mulai diketahui

104

Yang pertama mengambil langkah keluar dari zaman
kegelapan pada tahun 1400-an adalah orang Waldensia

105

106

107
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Mereka temukan kembali Firman Allah yaitu Alkitab.
Alkitab itu sangat penting.
Jika kita tidak memiliki Firman Allah, jika kita tidak
memiliki surat kasih-Nya yang ada di dalam Alkitab,
kita tidak akan memiliki arah hidup.
Di Italia Utara, kita menemukan sejarah orang
Waldensia yang percaya Alkitab.
Orang-orang Waldensia menuliskan Kitab Injil dengan
tangan dan memberikan kepada anak-anak mereka.
Dengan ayat-ayat yang dijahit di pakaian mereka, anakanak itu akan mengadakan perjalanan ke kota-kota
besar di Eropa.
Mereka akan membagikan ayat-ayat Alkitab dengan
teman-teman yang mereka kenal di pasar dan
universitas.
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108

Namun, konsekwensinya, apabila tertangkap, mereka
akan dibakar mati di tiang pembakaran.
Walaupun banyak yang hilang nyawanya, orang
Waldensia merasakan itu kesempatan agar pekerjaan
Allah tetap dihidupkan.

109

Setelah orang Waldensia, muncullah pembaharu, pelajar
Alkitab di Praha yang bernama John Huss.
Huss, bersama dengan temannya Jerome, menemukan
bahwa lebih penting menurut Allah daripada menurut
gereja atau manusia.

Setelah Huss dan Jerome dibakar di tiang pembakaran,
Seseorang yang bernama Martin Luther di Jerman
menemukan kebenaran Alkitab mengenai keselamatan
oleh kasih karunia.
111

Beberapa orang menanyakan pertanyaan, Mengapa
Luther tidak menemukan semua kebenaran yang telah
hilang selama zaman kegelapan?
Alkitab berkata,
112

(Teks: Yohanes 16:12)
Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Yohanes 16:12
113

114

Penemuan Kebenaran Alkitab yang hilang mengambil
waktu merupakan suatu proses.
Ratusan tahun bagi kita untuk kehilangan iman akan
Yesus selama Zaman Kegelapan.
Dan akan mengambil banyak tahun kembali untuk
menemukan kebenaran ini.
17
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110

Oleh karena ketetapan mereka untuk mempercayai
bahwa menurut perintah-perintah Allah lebih daripada
mengikuti tradisi gereja, mereka dibakar hingga mati.
Abunya dibuang ke kali yang mengalir ke luar ke laut
Tengah.
Hampir sama, Pembaharuan itu mengalir ke luar dari
sumbernya ke seluruh dunia
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Ketika Luther meninggal, pengikutnya mengikuti apa
yang dikatakan dan membentuk Gereja Lutheran.
Bagi mereka, Reformasi berhenti ketika Luther
meninggal.
115

Dari Jerman, kita turun ke Geneva, Switzerland, dan
menemukan pelajar Alkitab yang bernama John Calvin,

116

117

Dalam penyelidikannya ditemukan bahwa Kristen
tidak hanya menerima kasih karunia dan pengampunan
dan harus dengan tegas datang ke tahta kasih karunia,
tetapi juga penting bagi mereka bertumbuh dalam
Kristus.
Jadi Calvin mengajarkan doktrin pertumbuhan, yang
beberapa menyebutkan Penyucian.
Begitu kita menerima Yesus, Dia memberikan kita
kuasa untuk mengatasi dosa.

118

Ketika John Calvin meninggal, pengikutnya mengikuti
ajarannya dan membentuk Gereja Presbyterian.
Jadi kebenaran, yang pernah hilang di Zaman
Kegelapan, mulai ditemukan kembali.
119

Setelah zaman Calvin, ada beberapa kelompok Kristen
di bagian-bagian yang berbeda di belahan utara Eropa
yang mempelajari Alkitab dan mengambil kesimpulan
bahwa dipercikan sementara bayi,
120

baptisan harus mengikuti contoh Yesus, yaitu
keputusan individu tersebut dan diadakan melalui
diselamkan.
Mereka disebut Anabaptis.
121
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122

Baptisan dengan diselamkan yaitu dimasukkan ke
dalam air sebagaimana Yesus lakukan adalah kebenaran
penting yang telah hilang dalam Zaman Kegelapan,
melambangkan simbol mati dalam dosa dan
dibangkitkan bersama Allah.
(Teks: Roma 6:3,4)
Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah
dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematianNya?

123

124

supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari
antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga
kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Roma 6:3,4
125

Dan dibaptiskan sebagaimana Yesus,

126

Kita harus belajar mengenai Dia.

127

mengakui dosa-dosa kita,

128
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Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama
dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,
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129

dan menerima Yesus sebagai Juruselamat kita.
Banyak dari pengikut Anabaptis kehilangan nyawa oleh
karena mereka percaya mereka harus berjalan pada
jejak Yesus dan dibaptiskan sebagaimana Dia telah
dibaptiskan.
Dari keadaan permulaan yang sangat sederhana, Gereja
Baptis dibentuk.

130

(Teks: Matius 28:18,19)
Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepada-Ku telah
diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
131

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu,

132

dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan
Roh Kudus.
Matius 28:18,19
133

134

135

20

Yesus memberikan tugas kepada Jemaat-Nya untuk
pergi dan mengajar serta membaptiskan dan jadikan
mereka murid-murid.
Reformasi Baptis Yaitu mengikuti dan memenuhi tugas
tersebut sebagaimana kita lakukan sekarang ini.
Saudara lihat, masing-masing dari pembaharu ini
menemukan kebenaran yang telah hilang selama Zaman
Kegelapan
Sementara mereka menemukan kebenaran-kebenaran
ini, pengikutnya bersatu dan kemudian menjadi besar
disebutkan denominasi Protestan, termasuk Lutheran,
Presbyterian dan Baptis.
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Di seluruh Inggris, seseorang yang bernama John
Wesley mulai mempelajari Alkitabnya.

136

137
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Saudaranya, Charles menuliskan lagu yang indah
mengenai Yesus dan mereka merasa perlu untuk
menyanyikan lagu ini di gereja.
Mereka juga menemukan bukan hanya penting
menerima pemberian keselamatan secara cuma-cuma,
dan menurut Allah serta dibaptis dan bertumbuh di
dalam kasih karunia, tetapi berdasarkan Firman Allah
harus suci.
John Wesley pembaharu yang besar dan ketika dia
meninggal pengikutnya mengikuti John Wesley dan
pembaharu yang lain ajarkan kemudian membentuk
gereja Methodist.
Kemudian di beberapa tempat yang lain dari dunia
seperti Amerika Selatan, Eropa dan Amerika Utara,
orang-orang mulai mempelajari mengenai kedatangan
Yesus kedua kali.

138

Seorang bernama William Miller dari Amerika Utara
mempelajari janji Yesus dari Yohanes 14. Dia juga
mempelajari nubuatan Daniel dan Wahyu, dan dia
mengambil kesimpulan bahwa Yesus segera datang.
139

Jadi berdasarkan

140

Ajaran Waldensia mengenai Alkitab,

141
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apa yang diajarkan Huss mengenai penurutan,

142

apa yang diajarkan Luther mengenai kasih karunia,

143

apa yang diajarkan Calvin mengenai penyucian atau
pertumbuhan.

144

apa yang diajarkan Anabaptis mengenai baptisan,

145

dan apa yang diajarkan Wesley mengenai kesucian,
Miller menambahkan doktrin penting lainnya yaitu
dekatnya kedatangan Kristus kedua kali.
146

147

Setelah zaman Miller, pergerakan Advent diteruskan.
Sahabat-sahabatnya juga menemukan bahwa apabila
manusia meninggal, mereka tidur dalam Yesus,
menantikan kebangkitan. Sebagaimana ajaran Alkitab
dengan jelas, kita tidur hingga waktu kebangkitan dan
kita akan dipanggil bangkit dari kubur.
Sungguh suatu pagi yang mulia di mana kita akan
dipersatukan dengan kekasih-kekasih kita.
Adventist mula-mula menemukan dari Alkitab

148
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1. Kematian adalah tidur

149

2. Yesus segera datang

150

151

152

153

154

(Teks: 1 Tesalonika 4:16)
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu
penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah
berbunyi maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan
mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu
bangkit.
1 Tesalonika 4:16
(Teks: Yohanes 14:15)
Setelah zaman William Miller, umat percaya akan
kedatangan Kristus kedua kali juga menemukan katakata Yesus yang ditemukan dalam Yohanes 14:15
Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti
segala perintah-Ku.
Saudara lihat kita semua ingin mempunyai hubungan
kasih dengan Yesus. Oleh karena kita mengasihi Dia,
kita mau menuruti perintah-perintah-Nya.
Tidak hanya beberapa diantaranya, tetapi seluruhnya.
(Teks: Matius 15:9)
Perhatikan apa yang dikatakan Yesus dalam Matius
15:9:
Percuma mereka beribadah kepadaKu, sedangkan
ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
Bagaimana benarnya hal itu sekarang ini.
Manusia mengajarkan doktrin dan perintah manusia.
23
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3. Dia akan membangkitkan yang mati pada waktu
kebangkitan.
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Tidak menjadi masalah apa yang manusia katakan:
Yang menjadi masalah adalah apa yang difirmankan
Allah
155

156

Apabila tiba pada kebaktian kita harus berbakti kepada
Allah di hari Sabat yang telah diasingkan-Nya bagi
kita.
Itu adalah hari khusus yang telah diberikan-Nya bagi
kita. Sementara kebenaran khusus ini ditemukan
kembali dalam Alkitab mereka yang sedang
mempelajari kebenaran ini bahkan bersatu dan
membentuk Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.
Yesaya 58:13,14 meramalkan bahwa akan ada gerakan
yang membetulkan pelanggaran yang telah dibuat
mengenai hukum Allah. Ayat ini berbicara mengenai
hari khusus tersebut.
(Teks: Yesaya 58:13,14)
Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat
dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudus-Ku;

157

apabila engkau menyebutkan hari Sabat Hari
Kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia

158

apabila engkau menghormatinya dengan tidak
menjalankan segala acaramu dan dengan tidak
mengurus urusanmu atau berkata omong kosong,
159

maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan,

160
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dan Aku akan membuat engkau melintasi puncak
bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan;

161

Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka
Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang
mengatakannya.
162

164

Ini merupakan Hari yang kudus.
Ketika kita meletakkan Tuhan yang pertama pada hari
Sabat maka pengalamannya akan menyenangkan.
Hari Sabat adalah hari kenikmatan. Allah tidak
mengambilnya dari kita-Ia memberikan kita berkat
khusus.
Itu seperti hari libur yang dibayar.
Ia berkata Aku akan membuat engkau melintasi
puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan
kemenangan. Sungguh suatu berkat akan diberikanNya pada kita jika kita mendahulukan Dia dan
membuat Dia yang terbaik dalam hidup kita. Jika kita
mengikut Dia dan memelihara Sabat-Nya suci
sebagaimana Dia meminta kita untuk
menguduskannya.
Jadi setiap kebenaran Allah yang telah diajarkan dalam
Alkitab, setan telah memberikan tiruannya--imitasi
yang palsu.

165

Allah berkata ketika kita mati, kita tidur dalam
kuburan. Setan memberikan pernyataan bahwa kita
pergi ke surga atau neraka atau api penyucian atau
meninggal untuk selamanya.
166
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163

Allah mengatakan dengan jelas kepada kita bahwa kita
tidak boleh bekerja pada hari itu.
Kita tidak boleh melakukan bisnis pada hari itu.
Kita tidak boleh mencari-cari kesenangan diri sendiri
pada hari itu.
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167

Allah berkata baptisan itu diselamkan. Setan berkata
baptisan bisa melalui percikan. Allah memberikan
kebenaran-Nya mengenai kesehatan. Setan berkata
hukum kesehatan sudah dihapuskan. Untuk setiap
kebenaran, selalu ada tiruannya dan itu membuat
bingung.
(Teks: Wahyu 18:2)
Buku Wahyu membicarakan mengenai: Dan ia berseru
dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel
kota besar itu,

168

169

dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan
tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat
bersembunyi segala burung yang najis!
Wahyu 18:2
Babilon dalam nubuatan berarti agama yang
membingungkan Dan perhatikan permohonannya
disini
(Teks: Wahyu 18:4)
Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata,
Pergilah kamu hai umat-Ku,

170

supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosadosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa
malapetaka-malapetakanya.
Wahyu 18:4
171

172
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Allah memanggil umat-Nya untuk keluar dari keraguraguan, agar mereka tidak ambil bagian dalam dosadosanya.
Saudara-saudara, Yesus memanggil saudara sekarang
ini.
Sekarang adalah waktunya berdiri di pihak Yesus!
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173

(Teks: Kisah 2:47)
Perhatikan firman Allah:
Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka
dengan orang yang diselamatkan.
Kisah 2:47
(Teks: 1 Korintus 12:13)
Sebab dalam satu Roh kita semua baik orang Yahudi
maupun orang Yunani baik budak maupun orang
merdeka--

174

175

(Teks: 1 Korintus 1:18)
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah
kebodohan bagi mereka yang akan binasa,
176

tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu
adalah kekuatan Allah.
1 Korintus 1:18
177
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telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi
minum dari satu Roh.
1 Korintus 12:13
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178

28

Sebagaimana kita telah mempelajarinya malam ini,
adalah sederhana melihat bahwa Yesus melalui hidupNya dan ajaran-Nya menyatakan kebenaran yang Dia
inginkan pengikut-Nya ketahui dan mengikutinya. Kita
telah menemukan peperangan dengan kebenaran dan
gereja Kristus, penganiayaan, kejahatan dan penipuan
akan kebenaran dimana Kristus telah berikan pada
gereja-Nya. Kita telah melihat dalam pelajaran Alkitab
dan sejarah bahwa Kristus memimpin umat-Nya
kembali kepada kebenaran yang telah diberikan pada
gereja-Nya. Ia memanggil umat-Nya keluar dari agama
yang membingungkan kepada kebenaran yang
dinyatakan dalam pekerjaan-Nya yang suci. Maukah
engkau sekarang ini, memberi sambutan pada
panggilan malaikat! Keluarlah daripadanya hai umatKu Maukah Anda sekarang ini menjadi bagian gereja
Allah ... yang memelihara perintah-perintah Allah dan
iman akan Yesus?
Kita dipanggil keluar dari Babel untuk melakukan apa
yang benar. Tidakkah Anda mengasihi Yesusmu?
Ia akan segera kembali menjemput kita masuk ke dalam
surga yang telah disediakan-Nya bagi kita. Maukah
Anda mengikut Dia selamanya?

23 – Lepas Dari Masa Kesusahan
Bagaimana keluar dari 7 malapetaka?

1

2

Penguasa yang baru melihat pertumbuhan bangsa Israel
begitu cepat dan akan merupakan ancaman terhadap
keamanan nasiol dan apabila terjedi perang bani Israel
mungkin akan menggabungkan dirinya ke musuhmusuh bangsa Mesir. Jadi perbudakan anak-anak Israel
dilaksanakan, dipaksa untuk menjadi budak dibawah
gertakan tirani Mesir.
(Teks: Keluaran 1:12)
Tetapi Alkitab mengatakan: .... makin ditindas,

4

makin bertambah banyak dan berkembang mereka.
Keluaran 1:12.

5

(Teks: Keluaran 2:23,24)
..... Tetapi orang Israel masih mengeluh karena
perbudakan
6

dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta
tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah.

7

1
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3

Suatu tempat di mana Mesir - penduduk yang paling
banyak. Pada tahun 1445 S.M. Selama 215 tahun anakanak Israel harus hidup di sana - perbudakan yang
terjadi pada tahun terakhir ini. Firaun yang mengenal
dan mengagumi Yusuf telah lama meninggal dalam
kubur.
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Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat
kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan
Yakub. Keluaran 2:23,24.
8

9

Sudah lebih dari 400 tahun sejak Tuhan membuat
perjanjian dengan Abraham mengenai keturunannya
dan pembebasan mereka. Sekarang, pada akhirnya
tibalah harinya. Tuhan sudah siap dan pembebas-Nya
telah disiapkan!
Mereka bertemu -- Tuhan dan Musa. Tidak di istana,
tidak dalam bayangan dari piramida yang besar, tetapi
di padang gurun Midian dengan semak-semak yang
terbakar

10

(Teks: Keluaran 3:7-8)
Dan Tuhan berfirman: Aku telah memperhatikan
dengan sungguh kesengsaraan umat-Ku di tanah Mesir
11

dan Aku telah mendengar seruan mereka yang
disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka.

12

Sebab itu Aku telah turun untuk melepaskan mereka .....
Keluaran 3:7,8.
Berbicara melalui Musa, Tuhan mengatakan:
13

(Teks: Keluaran 3:10)
Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus engkau kepada
Firaun
14

untuk membawa umat-Ku, orang Israel, keluar dari
Mesir. Keluaran 3:10.

2

15
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16

Sudah empat puluh tahun sajak Musa meninggalkan
Istana di Mesir. Empat puluh tahun sejak dia berbicara
dalam bahasa Mesir! Nyatanya, dalam hampir periode
waktu itu, ia telah membimbing domba keluar dari
padang gurun yang sepi. Pergi yakin pada diri sendiri
bahwa ia telah nikmati kebanggaan seorang pangeran
muda di pengadilan Mesir. Alkitab mengatakan,
(Teks: Kisah 7:22) Dan Musa dididik dalam segala
hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan
dan perbuatannya. Kisah 7:22.

18

19

Tetapi di gurun pasir, Musa belajar lebih dari sekedar
kerendahan hati. Dengan membawa domba, dia belajar
sabar dan lemah lembut. Sekarang Tuhan merasa
bahwa Musa sudah siap untuk membebaskan bangsa
Israel dan mempraklekkan kasih sayang ayah terhadap
umat Tuhan lebih lanjut melalui orang-orang pilihanNya.
Dengan rendah hati Musa mematuhi perintah Tuhan
dan menerima apa yang pada waktu itu muncul sebagai
tugas yang tidak mungkin.
Untuk menolong Musa dalam menyelesaikan misi yang
besar sekali, Tuhan memerintahkan Harun, kakak tertua
musa (yang menjadi budak di Mesir), untuk keluar dan
bertemu dengan Musa. Bukan hanya Harun saja yang
memberi dukungan moral, tetapi Tuhan menunjuk
Harun sebagai juru bicara, oleh karena Musa tidak biasa
menggunakan bahasa Mesir dalam beberapa tahun.

3
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20

Dua bersaudara itu memasuki istana Firaun dan
menyatakau sebagai utusan dari Tuhan. Mereka
berbicara dalam nama-Nya dan berbicara dengan kuasa
yang luar biasa. Dihadapannya berdiri dua bersaudara,
yang satu gembala Midian yang rendah hati yang masih
dengan tongkat, yang satunya budak Mesir. Keduanya
menyatakakuasa Allah yang besar yang mereka sembah.
Ketika Harun mengatakan bahwa mereka datang
dengan pesan dari Tuhan yang meminta Firaun agar
melepaskan pergi orang-orang pilihan-Nya, Firaun
berkata:
(Teks: Keluaran 5:2) ...... Siapakah Tuhan itu yang harus
kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang
Israel pergi?

21

22

23

Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan
membiarkan orang Israel pergi. Keluaran 5:2.
Dengan ribuan budak di pembuangannya, Firaun yakin
bahwa dia tidak bermaksud untuk kehilangan pekerja
gratis itu. Permohonan Harun malah. Raja itu
menaikan waktu kerja dari orang-orang Israel.
Tetapi akhirnya Tuhan akan membiarkan kesombongan
Firaun mengetahui siapa Tuhan itu dan kuasu-Nya.
Firaun telah diperingatkan oleh Musa dan Harun bahwa
Tuhan akan mengirimkan tulah yang pertama di seluruh
Mesir hingga orang-orang pilihan-Nya dibebaskan dari
perbudakan. Kemudian pesan Tuhan kepada Firaun
adalah:
(Teks: Keluaran 7:17) ....... Dari hal yang berikut akan
kauketahui, bahwa Akulah Tuhan ..... Keluaran 7:17.

24
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25

27

28

(Video: 9 dtk) Pertama, Sungai Nil, menjadi pemujaan
bagi bangsa Mesir, berubah menjadi darah ketika
Harun memukul air itu dengan tongkatnya. Ikan pada
mati, dan semua air yang berada di seluruh mesir
menjadi darah selama tujuh hari. Tetapi Firaun
menolak untuk melepaskan orang-orang pilihan-Nya
pergi!
Kemudian, katak-katak yang berasal dari tulah itu
memenuhi tanah itu. Ribuan katak - terdapat di
makanan, di dalam kamar tidur, di mana saja!, raja yang
keras kepala itu menolak untuk melepaskan pergi orang
Israel.
Tulah yang berikutnya muncullah nyamuk. Tetapi
keangkuhannya tidak mengizinkan orang-orang itu
pergi. Perhatikan bahwa ketiga tulah yang pertama dari
ketiga tulah itu terjadi pada orang-orang Yahudi dan
orang-orang Mesir; tetapi, bagaimanapun juga, tujah
tulah yang terakhin, terjadi hanya pada orang-orang
Mesir.
(Teks: Keluaran 8:22-23)
Tetapi pada hari itu Aku akan mengecualikan tanah
Gosyen, di mana umat-Ku tinggal, sehingga di sana
tidak ada terdapat pikat,

29

supaya engkau mengetahui bahwa Aku, Tuhan ada di
negeri ini.

30
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26

Tidak lama kemudian tulah tersebut terjadi. sepuluh
tepatnya! Sebelum tulah-tulah tersebut terjadi, Musa
dan Harun telah memperingatkan Fiaun akan
datangnya pengadilan, berharap bahwa ia akan memilih
untuk membebaskan anak-anak Israel, kemudian
menyelamatkan dirinya dan orang-orangnya dari
bencana tersebut. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya.
Dan menurut janji-Nya bencana mengunjungi tanah
Mesir.
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Sebab Aku akan mengadakan perbedaan antara umatKu dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan
terjadi. Keluaran 8:22, 23
31

berikutnya datanglah lalat pikat memenuhi rumah
Firaun.

32

33

Setelah lalat itu, suatu wabah yang paling mengerikan
terjadi bagi seluruh daerah itu, memusnahkan seluruh
binatang yang terdapat di ladang. Sekarang Firaun
sangat ingin tahu. Apakah binatang-binatang dari
orang-orang Yahudi sudah mati juga atau mereka
dilindungi seperti yang dikatakan Musa?
(Teks: Keluaran 9:7)
Lalu firaun menyuruh orang ke sana dan
sesungguhnyalah dari ternak orang Israel tidak ada
seekorpun yang mati.

34

Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan
bangsa itu pergi. Keluaran 9:7

35

Tulah yang ke enam berupa barah kepada manusia dan
binatang, tetapi

36

Ramalan berikutnya diceritakan tulah huja es

37
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38

40

(Video: 18 dtk) Orang-orang Mesir melihat dengan jelas
bahwa bumi telah dikontrol oleh Tuhan yang hidup dan
keselamatan mereka hanyalah dengan kepatuhan
kepada-Nya. Untuk beberapa saat, sebenarnya Firaun
bermain dengan pikirannya untuk patuh kepada Allah
dan melepaskan orang-orang pergi, tetapi begitu tulah
reda iapun kembali pada pendiriannya semula yang
baik.
(Video: 19 dtk) Musa memperingatkan Firaun bahwa
jika ia menolak untuk melepaskan orang-orang Israel,
maka tulah yang berikutnya akan dikerumuni oleh
belalang. Memikirkan akan tulah yang berikutnya yang
mengerikan, penasihat Firaun memohon kepada Firaun
untuk melepas pergi budak-budak, tetapi sang raja
tetap menolak. Dan muncullah belalang seperti yang
telah ramalkan.
Kemudian datanglah tiga hari kegelapan yang
dirasakan sangat hebat, tetapi pemberontakan Firaun
terus berlanjut menentang Tuhan di surga.

41

42

Musa memulai tulah yang diberikan bagi orang-orang
Mesir- ujian terakhir yang tidaklah ringan tidaklah
boleh diabaikan. Maka turunlah Malaikat kematian
melewati tanah pada malam dan membunuh semua
anak pertama di seluruh Mesir-baik manusia dan
binatang.
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(Video: 8 dtk) Bagaimanapun, Tuhan telah menjanjikan
bahwa semua yang melindungi diri mereka dan
binatang mereka tidak akan mati. Kabar itu tersebar
dengan cepatnya ke seluruh tanah, dan orang-orang
Mesir menutup diri mereka, juga binatang-binga
mereka. Hujan es datang, bercampur dengan guntur
dan kilat menyambar, dan semua yang gagal
mempersiapkannya mati!
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(Video: 15 dtk) Sekali lagi, orang-orang Israel ingin
dikasihani. Tetapi kali ini tidaklah cukup menjadi
orang-orang Israel atau hidup di Goshen. Untuk
menghindari kematian yang seketika, setiap keluarga
telah diperintahkan untuk memotong seekor domba
dan darahnya dipercikan ke depan pintu mereka
sebagai bukti dari kepercayaan mereka dan kesetiannya
kepada Tuhan. Dan janji Tuhan:
(Teks: Keluaran 12:13)
Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku akan lewat
daripada kamu,

44

jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah
kamu, apabila Aku menghukum tanah Mesir. Keluaran
12:13.
45

46

Pemandangan yang menarik pada malam itu! Ribuan
keluarga orang Israel dan orang-orang Mesir berdiri
dekat pintu mereka menonton sementara seorang ayah
memegang baskom berisi darah dengan tangan yang
satu dan tangan yang satu lagi memegang ranting,
dipercikan di depan pintu-pintu. Dan orang akan
membayangkan bahwa pada malam itu orang akan
sangat memprihatinkan anak pertamanya.
(Keluaran 12:29)
Maka tengah malam Tuhan membunuh tiap anak
sulung di tanah Mesir,

47

dari anak sulung Firaun yang duduk di takhtanya
sampai kepada anak sulung orang tawanan, yang ada
dalam liang tutupan,
48
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beserta segala anak sulung hewan. Keluaran 12:29.

49

Bagaimanapun juga tidak satupun rumah di mana darah
telah dipercikan di pintu rumah dalam mematuhi
perintah Tuhan diserang malapetaka.
50

52

53

54

(Teks: Keluaran 5:2)
..... Siapakah Tuhan, Allah Israel; Biarkanlah umat-Ku
pergi untuk mengadakan perayaan bagi-Ku di padang
gurun. Keluaran 5:2. Sekarang ia tahu. Dengan rendah
hati ia dan penasihatnya mengirimkan utasan ke dua
saudara orang Yahudi dan mendesak mereka untuk
membawa pergi bani Israel dan meninggalkan tanah
Mesir dengan tergesa-gesa, karena mereka takut bahwa
mereka akan mati!
(Video: 11 dtk) Pada tengah malam, orang-orang pilihan
Tuhan yang telah memilih Dia sebagai pelepas telah
dibebaskan. Dan seperti yang Tuhan telah perintahkan,
mereka telah siap pada waktu itu. Dengan sepatu
dikakinya dan mantel di punggungnya, mereka siap
untuk kelepasan yang besar. Mereka berjalan menuju
tanah perjanjian!
Mungkin, kamu mengatakan, Itu merupakan cerita yang
sangat menarik, tetapi apakah itu penting bagi mereka
yang hidup di abad 20 ini? Itu bisa saja menjadi tidak
penting, tetapi tidaklah demikian. Pada nyatanya itu
sangat penting.

9

23 – Lepas Dari Masa Kesusahan

51

Seluruh kerajaan Mesir yang luas itu menangis
terdengar seperti orang yang berkabung. Dan dengan
kaki yang gemetar dan baju yang berjumpai dengan
gugup, Firaun teringat bagaimana tertawaan orangorang Yahudi dan dengusan yang pandai ngomong
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55

Di Perjanjian baru, didapati bahwa Nubuatan yang
paling luar biasa yang diberikan secara terinci mengenai
suatu peristiwa akan terjadi di bumi ini. Nuuatan
inilah yang membuat jelas bahwa malapetaka akan
dijatuhkan, tetapi dengan skala yang sangat
menghancurkan.
Ya, menurut Nubuatan Alkitab, Sejarah akan terulang.
Bukan sepuluh wabah, tetapi tujuh, akan menimpa
anak-anak Tuhan. Bukan di Mesir, tetapi di suatu planet
pemberontak.

56

Tetapi, sama seperti anak-anak Israel yang bertahan
dalam penderitaan sebelum mendapat kelepasan dari
Mesir dan menyaksikan tulah yang menimpa Orangorang Mesir,
57

maka anak-anak Tuhan akan menyaksikan pencurahan
tujuh tulah atas orang jahat sebelum Kristus datang.
Nabi Daniel telah menguraikan masa kesukaran ini:
58

(Teks: Daniel 12:1)
Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin
besar itu, yang akan mendampingi anak-anak
bangsamu;
59

dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti
yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa
sampai pada waktu itu.
60

Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni
barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam
Kitab itu. Daniel 12:1
61
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Kitab Injil yang kekal akan disebarkan ke seluruh
dunia. Panggilan malaikat kedua untuk malaikat
datanglah keluar dari babilon atau sistim yang salah di
perbaktian akan diberikan. Dan kepada seluruh
manusia, malaikat ketiga mengabarkan:
(Teks: Wahyu 14:9-10)
Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya
itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada
tangannya,

63

64

65

Ini adalah peringatan yang sangat mengagumkan di
Alkitab yang pernah ditujukan untuk makhluk hidup.
Dan mereka telah dibawa untuk memilih antara
perintah dari Tuhan atau perintah dari manusia, apakah
mereka akan ditandai dengan tanda binatang, atau
meminum anggur dari murka Tuhan.
Tetapi ketika semuanya selesai, pintu pencobaan
tertutup selamanya untuk semua umat manusia.

66

(Teks: Wahyu 22:11)
Dan satu pengumuman dibuat: Barangsiapa yang
berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; barangsiapa
yang cemar, biarlah ia terus cemar,
67

Dan barangsiapa yang benar, biarlah ia terus berbuat
benar; berangsiapa yang kudus, biarlah ia terus
menguduskan dirinya!
68
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maka ia akan minum dari anggur murka Allah, .....
Wahyu 14:9,10.
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69

70

71

Pekerjaan Yesus sebagai Imam Besar di surga berakhir.
Setiap kasus diputuskan untuk hidup kekal atau mati
kekal. Pintu kasihan Tuhan sudah ditutup! Sekarang
penduduk dunia mengalami waktu kesusahan yang
diucapkan oleh nabi Daniel.
Dan dengarkanlah teman, Tuhan tidaklah akan bawa
keluar orang-orang pilihan-Nya hingga malapetaka itu
selesai. Mereka akan tetap disitu di dalam dunia hingga
selesai! Mereka akan dilindungi, seperti bani Israel,
teteapi mereka tidaklah bebas dari kesulitan dan
penderitaan. Ini merupakan waktu yang menyulitkan
bagi semua orang.
Dan teman, gambaran yang paling hidup di periode
sejarah bumi tidak dapat dijangkau dengan besarnya
realitas, seperti ketika si jahat meminum cawan dari
murka Tuhan yang tidak dicampur dengan belas
kasihan.
Yohanes telah memberikan gambaran mengenai waktu
kesusahan yang mengerikan yang akan terjadi sebelum
kedatangan Yesus dan pelepasan orang-orang pilihanNya.
(Teks: Wahyu 15:1)
Dan aku melihat suatu tanda lain dilangit, besar dan
ajaib;

72

tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir,
karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Wahyu
15:1 Dan lagi Yohanes menuliskan:
73

(Teks: Wahyu 16:1)
Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam Bait
Suci berkata kepada ketujuh malaikat itu:
74
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dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke
atas bumi. Wahyu 16:1

75

76

(Teks: Wahyu 16:2)
Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia
menumpahkan cawannya ke atas bumi;
77

maka timbullah bisu yang jahat dan yang berbahaya
pada semua orang yang memakai tanda dari binatang
itu
78

dan yang menyembah patungnya. Wahyu 16:2.

79

Mungkin bisul-bisul ini sama seperti borok dan diderita
oleh orang-orang Mesir di masa 7 malapetaka. Atau,
mungkin mereka dapat dikatakan sama seperti bekerja
memikul borok.
80

Dapatkah kamu bayangkan akibat dari malapetaka
tersebut? Sekolah-sekolah akan tutup.

81
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Tetapi, kamu bertanya, apakah malapetaka-malapetaka
yang mengerikan ini yang akan ditumpahkan oleh
tujuh malaikat ke atas orang jahat? Itu merupakan
pertanyaan yang bagus. Seperti yang kita baca
mengenai malapetaka-malapetaka, kamu akan
mengetahui persamaan yang mirip dengan yang
dirasakan oleh orang-orang Mesir. Marilah kita
membaca apa tulisan Yohanes mengenai malaikat yang
pertama:
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Pabrik-pabrik akan tutup. Pertokoan tidak
memungkinkan untuk dibuka.

82

83

84

Rumah-rumah sakit akan penuh dengan orang yang
mencari pengobatan dadakan, tetapi kebayankan dokter
dan perawat akan menderita dari penderitaan yang
sama.
Dan kemudian, ketika orang masih menderita dari
bisulnya, diseranglah bencana yang lain!
(Teks: Wahyu 16:3)
Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke
atas laut; maka airnya menjadi darah, seperti darah
orang mati dan matilah segala yang bernyawa, yang
hidup di dalam laut. Wahyu 16:3.
Betapa mengerikan dan betapa amisnya, begitu
binatang laut ke darat. Orang akan saling bertabrakay
pergi dengan cepat dari pantai. Tetapi Malapetaka yang
ketiga adalah sangat berhubungan dengan yang kedua.

85

(Teks: Wahyu 16:4)
Dan malaikat yang ke tiga menumpahkan cawannya
atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya
menjadi darah. Wahyu 16:4.
86

87

Bayangkan! Seorang membuka keran untuk minum
dan dari air, keluar kucuran darah! Kerusakan apa yang
terjadi!
Tetapi, yang mengerikan dan yang menakutkan seperti
ketujuh malapetaka yang terakhir, keadilan Tuhan
dinyatakan. Seperti pengumuman malaikat:
(Teks: Wahyu 16:5-6)
Adil Engkau, ...... yang telah menjatuhkan hukuman ini.

88
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Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang
kudus dan para nabi

89

90

(Teks: Yesaya 33:16)
....... rotinya disediakan air minumnya terjamin

91

92

(Teks: Wahyu 16:8-9) Kemudian Alkitab berkata:
malaikat yang keempat menumpahkan cawannya: Dan
malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke
atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk
menghanguskan manusia dengan api.
Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat
dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas
malapeta-malapetaka itu

93

dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia.
Wahyu 16:8,9.
Kemudian malaikat yang ke lima menumpahkan
cawannya ke atas takhta binatang
94

(Teks: Wahyu 16:10-11) Dan malaikat yang ke lima
menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu
dan kerajaannya menjadi gelap
95
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Engkau juga telah memberi mereka minum darah; hal
itu wajar bagi mereka!
Di waktu ini, ketika orang jahat binasa karena kehausan
dan tidak ada lagi apa-apa untuk diminum kecuali
darah, janji telah dibuat bagi mereka yang berjalan
dengan benari.
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dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan.

96

dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena
kesakitan dan karena bisul mereka

97

tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan
mereka. Wahyu 16:10,11

98

99

Dengan text ini dapat kita ketahui bahwa malapetaka
ini bukanlah untuk sedunia, bukan juga kepada mereka
yang tiba-tiba menimbulkan kematian karena di sini
dapat kita ketahui bahwa mereka yang dibawah ke
lima, malapetaka masih menderita luka-luka dari
malapetaka yang pertama. Rupanya malapetaka ini
langsung bukanlah serempak.
Pada malapetakah, datanglah peperangan akhir yang
besar, Hermagedon
(Teks: Wahyu 16:12-14)
Dan malaikat yang ke enam menumpahkan cawannya
ke atas sungai yang besar, sungai Efrat,

100

Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi rajaraja yang datang dari sebelah timur.

101

Dan aku melihat dari mulut naga keluar tiga roh najis
yang menyerupai katak.

102
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dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu.

103

Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan perbuatan ajaib.

104
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dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh
dunia

105

untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada
hari besar, yaitu hari Allah Yang Mahakuasa. Wahyu
16:12-14.
Dan Wahyu 16:16 mengatakan:
106

107

(Teks: Wahyu 16:16)
Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam
bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Seluruh dunia
dilibatkan dalam peperangan akhir.
John menulis:
(Teks: Wahyu 19:11, 14-15)
Lalu aku melihat sorga terbuka: sesungguhnya, ada
seekor kuda putih;

108

Dan Ia yang menungganginya bernama: Yang Setia dan
Yang Benar, Ia menghakimi dan berperang dengan adil

109

Dan semua pasukan yang diroga mengikuti Dia; mereka
menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang
putih bersih.
110
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Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam
yang akan memukul segala bangsa.

111

........ Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan
gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan
anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang
Mahakuasa.
112

(Teks: Wahyu 16:17-18, 20-21)
Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya
ke angkasa. Dan dari dalam Bait Suci kedengaranlah
suara nyaring
113

dari takhta itu, katanya: ‘Sudah terlaksana’.

114

Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh
dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum
pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu
hebatnya gempa bumi itu.
115

Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan
lagi gunung - gunung.

116

Dan hujan es besar, seberat seratus pon, jatuh dari langit
menimpa manusia.

117

dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan
es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat Wahyu
16:17-18, 20-21.
118
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Kebanyakan ahli mengatakan bahwa satu talenta sama
dengan 57 pon. Tidak bisa dibayangkan betapa
dahsyatnya seperti hujan es disertai angin ribut.
119

Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan sendirilah yang
akanmengatasinya oleh karena Dia, bersama pasukan
surga aka datau melepaskau umat-Nya dari planet ini.
120

121

122

Kamu tahu, orang-orang dilepaskan dari wabah di
Mesir telah mendemontrasikan kesetiaan mereka dan
ketaatan kepada Tuhan sebagaimana mereka lakukan
dengan menciprati darah domba di depan pintu rumah
mereka. Ketika malaikat yang mematikan melewati
rumah mereka, mereka selamat dari tengah-tengah
kebinasaan. Mereka telah mengikuti petunjukpetunjuk Allah dan telah membuat persiapan yang
diperlukan.
Dan lagi, orang-orang pilihan Tuhan akan dilindungi
ketika malapetaka dicurahkan jika mereka telah
menerima anak domba Tuhan sebagai korban mereka
dan menerima Darah-Nya untuk dibersihkan dari dosa.

123

124

Dengan kehidupan kita, kita dapat memilih sekarang di
sisi mana kita akan berada dalam sisi Allah, atau di sisi
malaikat durhaka. Dan teman, ketika malaikat-malaikat
maut memulai kerjanya, akanlah sangat terlambat
untuk merubah posisi! Pintu kasihan sudah tertutup
untuk selama-lamanya.
Tidakkah Anda tempatkan diri Anda di sisi Allah,
dibawah perlindungan dari darah Yesus Kristus
sekarang? Kata-kata yang menyedihkan seseorang akan
ditemui dalam Yeremia 8:20
19
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Tetapi kamu bertanya Bagaimana bisa saya yakin akan
perlindungan Tuhan ketika wabah tersebut dicurahkan?
Hanyalah terdapat satu jalan.
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(Teks: Yeremia 8:20)
Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim
kemarau tetapi kita blum diselamatkan juga!
125

126

Ada sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang
penebang kayu dari Australia yang membuat sebuah
pondok dipinggir hutan. Pondok tersebut tidaklah
besar, tetapi itu merupakan sebuah rumah baginya.
Suatu hari setelah ia pulang ke rumah dari kerjanya,

127

dia terpaku dan sedih ketika didapati pondok kecilnya
hanyalah sebuah timbunan dari reruntuhan yang
terbakar. Yang tertinggal hanyalah beberapa potong
kayu dan beberapa besi, hangus karena api. Ia berjalan
masuk ke tempat dimana letak kandang ayam tuanya.

128

129

Yang dapat dia temukan ialah gundukan dari debu dan
beberapa kabel yang terkubur. Dengan tanpa tujuan ia
membongkar reruntuhan puing tersebut. Kemudian,
dirasakan sesuatu dibawah kakinya, dengan rasa ingin
tahu matanya melihat sebuah gundukan dipenuhi bulubulu. Akhirnya ia menendangnya. Coba terka apa yang
teryadi?
Empat, anak ayam yang berjuang keluar, dilindungi
dengan ajaib oleh sayap-sayap seorang ibu yang
mencintai.
Tuhan menggambarkan apa yang telah lama Ia lakukan
untuk semua anak-Nya di bumi ini ketika malapetaka
datang;
(Teks: Mazmur 91:1,4)
Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi.

130

dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa.

131
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Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di
bawah sayap-Nya engkau akan berlindung.

132

Kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok Mazmur
91:1,4.
Ya, Tuhan telah memberikan ansuransi yang begitu
indah bagi mereka yang memilih untuk mengikuti Dia:
133

134

Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam
gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di
waktu petang.
135

Walau seribu orang rebah disisimu, dan sepuluh ribu di
sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.

136

Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri
dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.

137

Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganmu, Yang
Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu.

138

Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak
akan mendekat kepada kemahmu.

139
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(Teks: Mazmur 91:5-11)
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang.
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Sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya
kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu
Mazmur 91:5-11
140

141

142
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(Video: 15 dtk) Dapatkah semua memberikan jaminan?
Tidakkah Anda ingin berlindung dibawah sayap yang
kuat ketika malapetaka datang? Ketika tidak ada lagi
tempat untuk bersembunyi? Bapa Anda yang di sorga
ingin melindungi Anda dan menyelamatkan dari
kesulitan dan kebinasaan.
Jika Anda membalikan hidup Anda ke Dia, Dia
sanggup untuk melindungi Anda seperti sebagai ibu
ayam yang melindungi anak-anaknya dibawah
sayapnya. Keputusan ada di tangan Anda. Saya yakin
bahwa Tuhan membuat keputusan untuk Anda agar
Anda dapat dekat dengan Dia hingga akhir zaman,
tetapi Dia tidak dapat berbuat demikian. Hanya
Andalah satu-satunya yang dapat membuat keputusan
itu. Janganlah ditunggu. Lakukanlah sekarang juga.
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Setan Tidak Mengodda Lagi

1

2

4

salah satu rekan mereka melihat ada asap yang muncul
dikejauhan. Ada orang yang sudah mendengar signal
radio permintaan tolong dari mereka. Pertolongan
segera akan datang. Kelepasan akan tiba. Asap dari
kejauhan itulah yang mereka rindukan untuk
memberikan semangat untuk tetap bertahan. Tidak
lama lagi semua ketakutan akan berakhir. Tidak lama
lagi mereka akan berada di kapal yang dapat
menghangatkan tubuh mereka, dan tidak lama lagi
mereka akan pulang. Ya, pulang akhirnya.
Buku terakhir dari Alkitab, Wahyu, menyatakan bahwa
pertolongan itu sedang datang. Segera kita, juga akan
diselamatkan.
Mimpi buruk yang panjang tentang dosa akan lalu.
Kita akan diselamatkan dan Setan akan dipenjarakan.
Kita akan bebas dan Setan akan dibelunggu.
Kita akan diangkat ke angkasa untuk bertemu dengan
Yesus, dan Setan akan dirantai dengan lingkungan di
dunia ini
Kita dan menerima kalimat hidup yang kekal, dan
Setan dengan para pengikutnya akan menerima kalimat
kebinasaan yang kekal.

1
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3

Sekelompok peneliti Aretic terperangkap di satu pulau
yang tandus. Persediaan makanan hampir habis.
Mereka telah menghabiskan makanan mereka yang
terakhir. Persediaan minyak hampir habis. Temperatur
turun dengan drastis dan mereka merasakan dingin
yang sangat. Mereka telah bersedia apa yang terburuk
yang akan dihadapi. Mereka tahu kematian segera
datang. Pada saat mereka putus harapan,
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5

(Video: 13 dtk) Setiap saatnya, hakim atau juri, di dunia
ini, memberikan keputusan hukuman kepada seseorang
atau satu jangka penjara sebagai akibat kejahatan yang
dilakukan.
Hukuman penjara tiga atau empat tahun atau seumur
hidup, atau kalau mungkin ia sudah lanjut usia maka
tidak diharapkan dia akan menjalani hukuman dengan
penuh.
hukuman menyatakan kemarahan masyarakat atas
perbuatan kriminal yang dilakukan.

6

Apakah Anda sadar bahwa waktunya segera akan
datang apabila hakim akan memutuskan hukuman
1,000 tahun dan penjahat akan menjalani hukumannya.
7

8

(Teks: Wahyu 20:1-3)
Dengarkanlah kata-kata ini dari Alkitab: Lalu aku
melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang
anak kunci jurang maut dan suatu rantai yang besar
ditangannya.
Ia menangkap naga, si ular tua itu yaitu Iblis dan Setan,
dan mengikatnya seribu tahun lamanya.

9

dan melemparkannya ke dalam jurang maut dan
menutup jurang maut itu dan memeteraikannya
diatasnya,
10

supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa
sampai sebelum berakhir seribu tahun.

11

2
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kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk
sedikit waktu lamanya.
Wahyu 20:1-3
12

13

Di sini kita dapati bahwa Tuhan mempunyai satu
rencana untuk penjahat yang terbesar alam semesta
yang pernah dikenal-seorang penjahat yang terlibat di
dalam setiap dosa dan kejahatan yang pernah
dilakukan di dunia ini.
Tetapi waktunya akan tiba apabila ia dipenjarakan
untuk 1,000 tahun!
Apakah Seribu Tatun Itu?
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14

Periode waktu seribu tahun disebut millenium,
dari dua kata Latin, mille, berarti seribu tahun, dan
annum berarti tahun.
15

Nubuatan juga menyatakan kepada kita bahwa Setan
akan dipenjarakan untuk

16

17

1,000 tahun kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan
untuk waktu sedikit lamanya untuk membuktikan
kemampuannya kepada dunia bahwa walaupun
sesudah seribu tahun, ia tidak berobah - ia tetap sama
seperti Iblis.
Untuk mengerti nubuatan ini dan melihat kegenapan
tanda-tanda dalam sejarah, kita harus mengetahui jalan
keluar bagaimana itu mulai dan berakhir dan apakah
yang terjadi selama periode diantara.

3
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Masa seribu tahun diapit oleh dua kebangkitan:

18

1) Kebangkitan kepada kehidupan pada permulaan
periode itu,

19

dan 2) kebangkitan kebinasaan pada waktu terakhir

20

(Teks: Yohanes 5:25)
Pada suatu hari waktu Yesus sedang mengajar muridmuridnya tentang kematian Ia berkata: Sesungguhnya
saatnya akan tiba, dan sudah tiba
21

22

bahwa orang mati akan mendengar suara Anak Allah,
dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Yohanes
5:25
Dan itu terjadi.
Orang mati akan mendengar suara-Nya dan akan
hidup.
Itulah sebabya semua orang mati akan bangkit.
Aku tahu bahwa akan datang suatu kejutan kepada
kamu sebab engkau pikir bahwa hanya orang yang mati
dalam kebenaran akan dibangkitkan. Perhatikan
bagaimana Kristus begitu rumit dalam ayat ke 28 dan
ke29 pada pada bab yang sama ini.
(Teks: Yohanes 5: 28, 29)
Jangan kamu heran akan hal ini sebab saatnya akan tiba
bahwa semua orang yang didalam kuburan akan
mendengar suara-Nya,

23

4
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dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan
bangkit untuk hidup yang kekal,

24

tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit
untuk dihukum. Yohanes 5:28, 29

25

(Video: 4 dtk) Pehatikan kedua kebangkitan::
Pertama, kebangkitan bagi mereka yang telah berbuat
baik dan yang kedua - kebangkitan untuk dihukum.
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26

Dengarkan apa yang Alkitab katakan tentang mereka
yang termasuk dalam kebangkitan pertama:

27

(Teks: Wahyu 20:5,6)
Inilah kebangkitan pertama.

28

Berbahgia dan kuduslah ia yang mendapat bagian
dalam kebangkitan pertama itu.
Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka.
29

dan mereka akan memerintah sebagai raja bersamasama dengan Dia, seribu tahun lamanya. Wahyu 20:5, 6.

30

Ini sesuai dengan apa yang Paulus katakan kepada
orang-orang di Tesalonika.
Perhatikan bagaimana Ia menggambarkan kedatangan
Yesus yang kedua kali.
31

5
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(Teks: 1 Tesalonika 4:16,17)
Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dengan suara
yang nyaring, dengan suara dari penghulu malaikat,
32

dan dengan terompet Allah. Dan orang yang mati di
dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.

33

Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal,
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam
awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa.
34

Dengan demikian kita akan selama-lamanya bersamasama dengan Tuhan. Ayat 16, 17.

35

36

37

Merupakan suatu gambaran kebangkitan yang mulia.
Perhatikan bahwa mereka yang mati didalam Kristus
akan dibangkitkan lebih dahulu, kemudian pengikutpengikut Kristus yang hidup, yang masih tinggal akan
diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan
menyongsong Tuhan diangkasa!
(Teks: Yohanes 11:25)
Pada hari itu akan digenapi janji Yesus, barangsiapa
yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia
akan hidup.
Yohanes 11:25
Ya, orang yang mati dalam kebenaran akan bangkit dari
kuburan apabila Kristus datang kembali.

38
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39

40

(Teks: Yesaya 26:19)
Yesaya menggambarkan keadaan yang
menggembirakan ini . Bangkitlah dan berorak sorai,
Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi
akan melahirkan arwah kembali.
Yesaya 26:19.
Oh mulianya hari itu!
Ibu-ibu akan bersatu kembali dengan bayi-bayi mereka
yang mati.
Suami -suami dan isteri-isteri akan bersatu kembali.
Anak laki-laki dan perempuang akan bersatu kembali
dengan Ibu dan Ayah.!
Akankah penglihatan ini berlalu lagi?

41

Dan apabila Aku pergi menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu
ketempat-Ku
42

43

supaya di tempat dimana Aku berada, kamupun
berada.
Yohanes 14:2, 3.
Ini adalah di mana orang-orang yang diselamatkan akan
perbuat salama 1000 tahun.

44

(Teks: Wahyu 20:6)
Apakah yang akan kita perbuat? Yohanes menceritakan
kepada kita: Bahagia dan kuduslah ia yang mendapat
bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang
kedua tidak berkuasa lagi atas mereka,

7
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(Teks: Yohanes 14:2, 3)
Lau janji Kristus yang ajaib waktu yang lalu akan
digenapi: Aku pergi menyediakan tempat bagimu.
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45

46

tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan
Kristus, dan mereka akan memerintah sebagi raja
bersama-sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.
Wahyu 20:6.
Di samping kesukaan yang tak terlukiskan bersama
dengan Yesus itu, Yohanis memberikan gambaran apa
yang akan dilakukan selama 1000 tahun itu.
(Teks: Wahyu 20:4)
Lalu aku melihat takhta-takhta, dan orang-orang yang
duduk diatasnya, dan kepada mereka diserahkan
kuasa untuk menghakimi. Wahyu 20:4.
Yang Maha Bijaksana, Allah Yang Maha Kuasa
diseluruh alam semesta sudah termasuk kelemahan pria
dan wanita didalam tugas yang khidmat dari
pengkakiman malaikat yang jatuh dan binasa.
(Teks: 1 Korintus 6:2, 3)
Paulus menyatakan: Tidak tahukah kamu orang-orang
kudus akan menghakimi dunia ini?...

47

Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi
malaikat-malaikat?
1 Korintus 6:2, 3.
48

49

8

Menjelaskan akan Allah adalah hakim yang baik dan
adil.
Selama seribu tahun tuduhan Satan turus menyatakan
bahwa Allah, tidak kasih, dan tidak adil. Tahun-tahun
selama millenium akan menghentikan tuduhan tersebut
mempertahankan nama baik dan karakter Tuhan
diseluruh alam semesta!
Tetapi mengapa kita perlu menghakimi malaikatmalaikat jahat dan orang-orang berdosa?
Bukankah mereka dihakimi sebelum Kristus datang?
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Betul, tetapi engkau akan kaget, apakah reaksimu jika
engkau melihat seseorang yang diharapkan berada di
sorgat-tapi dia binasa selama-lamanya. Engkau akan
bertanya di manakah keadilan Tuhan .
50

51

Selama millinium, catatan orang yang hilang akan
dibuka.
Rahasia yang paling hati-hati dan maksud yang
berlabuh dipikiran kita akan dinyatakan.
Kasih Allah dan Keadilan akan diteguhkan.
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(Teks: Wahyu 16:7)
Mereka yang memeriksa berkata catatan: Meskipun
demikian, Ya Allah Yang Maha Kuasa, benar dan adil
segala penghakimanMu. Wahyu 16:7
52

53

Anda akan merasa heran mereka yang hidup saat
Kristus datang, tetapi tidak menerima keselamatan.
Wahyu pasal 19 menyatakan tentang kedatangan Yesus
yang kedua kali dan kebinasaan mereka yang tidak
diselematkan dalam kata-kata:
(Teks: Wahyu 19:21)
Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang, yang
keluar

54

dari mulut Penunggang kuda itu...
Wahyu 19:21

55

Tidak ada jalan bagi yang hilang untuk dapat berdiri
menghadapi kemuliaan kedatangan Yesus dengan
seluruh malaikat suci-Nya
56
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Pada saat malaikat datang ke kuburan Yesus dan
seradu-serdadu Romawi menjadi seperti orang mati.

57

(Teks: Yeremia 25:33)
Alkitab katakan, Maka pada hari itu akan
bergelimpangan orang-orang mati terbunuh oleh Tuhan
dari ujung bumi sampai ke ujung bumi.
58

Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan
dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi
pupuk di ladang. Yeremia 25:33.
59

Pada kedatangan Kristus yang kedua kali, orang benar
dibangkitkan dan diwujudkan untuk bertemu Kristus
diawan-awan..
60

61

dan mereka yang tidak diselamatkan akan dibunuh oleh
terang kedatangan-Nya-- oleh pedang yang keluar dari
mulut-Nya.
Seseorang akan bertanya, Bagaimana dengan orang
yang tidak diselamatkan yang tetap tinggal didalam
kubur?
Jawaban terdapat di dalam ayat ke-lima dari Wahyu
pasal 20.
(Teks: Revelation 20:5)
Tetapi orang-orang yang lain tidak bangkit sebelum
berakhir masa yang seribu tahun...

62

Puzzle mulai disatukan kembali.
Gambaran yang besar menjadi fokus seperti apa yang
akan terjadi bila Yesus Kristus kembali.
63
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Ini adalah peristiwa yang terjadi pada kedatangan
Kristus.

64

1. Yesus akan datang kembali, dengan seluruh malaikatNya (Matius 25:31)

65

2. Mereka yang mati didalam Kristus akan bangkit lebih
dahulu (1 Tesalonika 4:16).

24 – Setan Dirantai

66

3. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat
bersama-sama dengan mereka dalam awan
menyongsong Tuhan di angkasa (1 Tesalonika 4:17)
67

4. Mereka yang diselamatkan akan pergi ke sorga
dengan Yesus dan tinggal bersama Dia untuk 1000
tahun. (Wahyu 20:4, 6).
68

5. Mereka yang tidak diselamatkan dibunuh dengan
cahaya dari kedatangan Kristus (Yermia 25:33).

69

6. Mereka yang jahat mati, tidak akan dibangkitkan
sesudah seribu tahun. (Wahyu 20:5)

70

7. Setan dibelenggu untuk 1000 tahun oleh rantai
keadaan-tidak ada yang digoda atau dibinasakan!

71
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Orang benar berada di surga, dan semua orang jahat
sudah mati.
Semua sudah lenyap!
Dimana-mana, semua binasa (Yeremia 4:23-26).
72

73

Dunia ini menjadi penjara setan. Alkitab mengatakan
bahwa Setan dibuang kelubang yang sangat dalam
untuk seribu tahun (millenium) Bagaimana dia
dirantai? Oleh rantai situasi yang menjadikan tidak
mungkin bagi dia menggoda dan membinasakan siapasiapa untuk seribu tahun.
Mereka yang telah mengikut Setan selama hidup
mereka di bumi telah mati terbunuh pada kedatangan
Kristus, atau mereka tetap berada di kubur hingga
seribu tahun lewat.

74

Orang yang diselamatkan bersama Kristus untuk seribu
tahun.

75

Setan bersama malaikat jahatnya yang menggoda dan
menuntun dengan salah, selama 6000 tahun, masih juga
tetap jahat.
76
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77

Dunia ini menjadi penjaranya. Dia ingin menunjukkan
bagaimana dia memerintah dunia, jadi dia mengambil
kekuasaan dari Adam dan Hawa dengan menipu, tetapi
sekarang setiap orang akan dapat melihat pemerintah
yang bagaimana dia sebenarnya!

78

(Teks: Wahyu 20:3)
Engkau akan mengingat bahwa Wahyu 20:3 berkata:
Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan
menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di
atasnya,
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supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa,
sebelum berakhir masa seribu tahun itu;

79

80

kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk
sedikit waktu lamanya.
kata Alkitab asli untuk lubang yang sangat dalam
adalah jurang maut.
Ini kata yang sama digunakan dalam Perjanjian Lama
untuk menguraikan dunia dalam kacau balau sebelum
Allah membentuk dunia yang indah ini.

81

Ya, dunia ini adalah jurang maut atau lubang yang
sangat dalam Itu menjadi tempat yang gelap! Apa lagi
dikatakan Yeremia mengenai bumi pada saat ini:
82

(Teks: Yeremia 4:24, 25)
Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang;
dan seluruh bukitpun goyah.
83

Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua
burung di udara sudah lari terbang. Yeremia 4:24,25.
Engkau akan perhatikan bahwa dikatakan, Tidak ada
manusia
84

(Teks: Yeremiah 4:26)
Sekali lagi Yeremia berkata, Aku melihat, ternyata tanah
subur sudah menjadi padang gurun,
85
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(Teks: Yeremia 4:23)
Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan
kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya.
Yeremia 4:23.
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dan segala ktoanya sudah runtuh di hadapan Tuhan,
dihadapan murka-Nya yang menyala-nyala! Ayat 26, 27.

86

87

Sudah tentu kelihatannya seperti tempat yang seram
untuk ambil liburan selama 1000 tahun, bukankah
demikian? Setan dan malaikat-malaikat jahat tidak
berbuat apa-apa tapi bergerak kesana-kemari dalam
gelap, rusak, planet yang sepi dan memantulkan akibatakibat dari pemberontakan mereka melawan Allah!
Sekarang mari kita mengulangi peristiwa-peristiwa
yang terjadi selama millenium:

88

1. Dunia sunyi dan hancur.

89

2. Semua yang tidak selamat mati, dibunuh oleh cahaya
kedatangan Yesus.

90

3. Semua yang selamat berada di surga, memerintah
dengan Kristus.

91

4. Setan dibelenggu dalam kegelapan, planet sunyi
akibat pemberontakannya.

92
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93

Maukah setan berubah?
Bagaimana mengenai malaikat-malaikat yang dia
pimpin pada pemberontakan? Maukah mereka
memilih dia kembali-atau maukah mereka mengikut
Kristus sekarang? Salah satu alasan dipilih Allah untuk
menaruh millenium dalam daftar waktu-Nya adalah
bahwa Dia mau menunjukkan pada dunia bahwa jika
setan, malaikat-malaikatnya, dan semua yang telah
memilih mengikut dia di bumi diberikan kesempatan
lagi, mereka akan tetap pada keputusan yang sama dan
memilih tuan yang sama.
Mereka akan menolak rencana keselamatan walaupun
mereka punya beribu kesempatan untuk menerimanya.

Apa yang dikatakan Alkitab mengenai pilihan mereka?

95

(Teks: Wahyu 20:7, 8)
Jawaban diberikan dalam Wahyu 20:7, 8: Dan setelah
masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan
dari penjaranya,
96

dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada
keempat penjuru bumi...

97

98

dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan
jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut.
Wahyu 20:7, 8.
Kemungkinan Anda merasa heran dari mana semua
orang ini datang siapa yang akan ikut dalam
peperangan ini.

15

24 – Setan Dirantai
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(Teks: Wahyu 20:5)
Ingat, kita bawa dalam fasal 20 dari Wahyu, ayat 5:
Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit
sebelum berakhir masa yang seribu tahun itu.
99

100

Ya, orang-orang mati yang lain atau orang mati yang
tidak selamat dibangkitkan pada kebangkitan orang
yang jahat pada akhir dari millenium.
Satu pemandangan yang akan dilihat orang jahat yang
mati dibangkitkan -bilangan sangat banyak, semua
yang jahat dari zamannya Adam hingga pada
kedatangan keduakali.
(Teks: Wahyu 20:8)
Yohanes berkata, Dan jumlah mereka sama dengan
banyaknya pasir di laut. Wahyu 20:8.

101

102

Pada saat yang sama Kota Suci, Yerusalem Baru, dengan
Kristus dan orang yang diselamatkan, datang ke dunia
pada akhir dari millenium!
Kota ini akan menjadi target kemurkaan Setan karena
Alkitab berkata,
(Teks: Wahyu 20:7, 8)
Dan setelah masa seribu tahun itu berakhir, Iblis akan
dilepaskan dari penjaranya,

103

dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada
keempat penjuru bumi...

104

mengumpulkan mereka untuk berperang. Wahyu 20:7,
8.

105
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106

Sekarang Setan dan malaikat-malaikat jahatnya pergi
menipu orang jahat kembali! Dia tidak berubah
sedikitpun! Sekali lagi orang yang tidak selamat
memilih Setan sebagai pemimpin mereka. Setan
menyusun mereka menjadi satu kekuatan tentara yang
akan menjatuhkan Yerusalem Baru dengan paksa. Ini
adalah peperangan dunia terakhir! Tentara yang
dahsyat, dibawah pimpinan malaikat-malaikat
pemberontak. menyerang!
Mari baca apa kata Alkitab yang akan terjadi:

107

108

Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka.
Wahyu 20:9

109

Peperangan telah berlalu! Bagaimana sedihnya saat itu
yang sebenarnya bisa jadi lain!
Apa yang terjadi dengan setan? Alktiab mengatakan
pada kita:
110

(Teks: Wahyu 20:10, 14, 15)
Dan iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke
dalam lautan api dan belerang...
111

Lalu Maut dan Kerajaan Maut itu dilemparkanlah
kedalam lautan api. Itulah kematian yang kedua.

112
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(Teks: Wahyu 20:9)
Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu
mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan
kota yang dikasihi itu.
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Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya
tertulis dalam Kitab Kehidupan itu ia dilemparkan
kedalam lautan api itu. Wahyu 20:10. 14. 15.
Petrus melihat api ini dalam khayalnya dan menulis:
113

(Teks: 2 Petrus 3:10)
...Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang
dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangut dalam
nyala api,
114

dan bumi dan segala yang ada diatasnya akan hilang
lenyap. 2 Petrus 3:10
Setan, malaikat-malaikatnya yang jahat, dan orang
berdosa akan hilang lenyap!
115

Kita mungkin punya saudara, sahabat, atau kenalan
yang kita sangat kasihi yang akan hilang lenyap. Sudah
tentu kita akan menangis.
116

(Teks: Wahyu 21:4)
Namun, kabar baik adalah: Dan Ia akan menghapus
segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan
ada lagi,
117

tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau
dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah
berlalu. Wahyu 21:4.
118
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119

Jika Anda mau, memberikan hidupmu seutuhnya pada
Yesus, Saya minta datang ke depan untuk doa khusus.
Jika Anda punya beberapa masalah dalam hidupmu,
datang ke depan untuk didoakan sekarang ini. Jika
Anda punya beberapa kebiasaan yang perlu Anda
menangkan, datang ke depan untuk didoakan. Jika
Anda sedang bergumul dengan pencobaan, datang ke
depan untuk didoakan. Yesus akan mendengarkan
doamu. Yesus akan menjawabnya. Saya akan
menantikan beberapa menit, tapi datanglah, dan datang
sekarang ini.
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120

Satu kemuliaan kekal Allah janjikan bagi yang
diselamatkan! Pikiran manusia tidak dapat memahami
kemuliaan dan keindahan dari surga yang disediakan
Allah bagi mereka yang mengasihi dan sedia mengikut
Dia! Dan memikirkan bahaw semua ini, orang jahat
dapat menikmatinya, tetapi harganya sangat mahal!
Mereka tidak bersedia memilih Kristus sebagai
Juruselamat dan Tuhan mereka. Di kelompok mana
engkau berada pada hari itu sahabatku? Apabila hari
itu datang, akan jadi terlambat untuk merubah tempat.
Walaupun pada permulaan dari seribu tahun ketika
Yesus datang itu sudah terlambat. Itu akan sangat
terlambat jika engkau mati secara tiba-tiba dan tanpa
peringatan. Satu-satunya jalan adalah yakin bahwa
engkau ada di antara orang benar pada akhir millenium
adalah memberikan hatimu dan seluruh hidupmu pada
Yesus sekarang - HARI INI!

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!
Surga adalah Nyata

1

3

4

Pada sore hari setelah matahari terbenam, bintangbintang berkelip seperti berlian pada malam hari di
langit. Anak perempuan yang kecil ini memandang ke
atas dengan penuh kekaguman. Dia begitu takjub
dengan keindahan yang mempesonakan dari bintangyang bertaburan dilangit. Dengan terengah-engah dia
berkata, Oh ibu, jika surga begitu indah pada sisi yang
salah, apa jadinya bila dari sisi yang benar.
(Video: 5 dtk) Pokok dari surga telah menarik perhatian
pria dan wanita di seluruh dunia untuk berabad-abad.
Bagaimanakah keadaan sorga yang sebenarnya?
Adakah itu memang ada? Jika demikian, di manakah
itu, dan bagaimana keadaan disana?
Beberapa orang tidak percaya akan sorga. Yang lain
berkata ada tiga langit, atau bahkan tujuh. Beberapa
mengatakan Anda pergi ke sorga ketika Anda mati.

5

Yang lain berkata tidak, Anda pergi ke tempat yang
disebut tempat api penyucian dosa pertama, dan
kemudian baru kesorga.
6

Ada yang mengatakan sorga bukan tempat yang nyata,
tapi hanya ada dipikiran.

7

1
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2

Sebuah cerita mengatakan bahwa seorang anak
perempuan kecil yang tinggal seumur hidupnya dalam
kota. Dengan cahaya kota yang sangat gemerlap
menerangi langit, dia tidak pernah punya kesempatan
melihat bintang. Pada suatu musim panas ibunya
membawa dia berlibur ke desa.

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!
Ada mereka yang percaya bahwa akhirnya, setiap orang
akan berakhir di sorga. Beberapa mengatakan sangat
sedikit orang yang akan masuk ke sana. Begitu
membingungkan! Begitu banyak opini!
8

(Video: 7 dtk) Mengapa semua pendapat ini berbeda
tentang sorga?
Mengapa semua pendapat dan teori bervariasi padahal
Alkitab menjadikannya itu nyata dan transparan?
9

10

Kenyataannya, tahukah engkau bahwa Alkitab penuh
dengan keterangan yang rinci mengenai sorga?
Allah mau kita mengetahui bagaimana keadaan sorga
agar kita dapat menentukan bahwa kita akan berada
disana!
Sorga bukanlah tempat rahasia di mana Allah
menyembunyikannya dari kita.
Di banyak gedung besar, ada kunci yang cocok untuk
setiap pintu yang terkunci.

11

Yang punya gedung punya kunci tersebut yang disebut
kunci induk. Kunci yang satu itu cocok untuk semua
pintu.
12

13

Allah punya kunci induk yang dapat membuka misteri
mengenai sorga, dan kunci induk adalah Alkitab-sumber yang dapat dipercaya untuk informasi.
Untungnya, kita tidak perlu bergantung pada teori dan
pendapat manusia. Kita tidak perlu dibingungkan oleh
apa kebenaran yang sungguh mengenai sorga.
Rasul Petrus menulis mengenai sumber dari informasi.

14
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15

(Teks: 2 Petrus 1:19) Dengan demikian kami makin
diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh
para nabi, alangkah baiknya kalau kamu
memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita
yang bercahaya ditempat yang gelap,
sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit
bersinar didalam hatimu. 2 Petrus 1:19.

17

(Video: 13 dtk) Tuhan telah menyatakan dalam FirmanNya
Di mana surga itu berada
Seperti apa surga itu
Di manakah ibu kota surga itu
Apa yang di lakukan orang disana
Seperti apakah orang di sana
Di mana orang yang selamat itu tinggal
Seperti apakah ibu kota itu
marilah kita melihat kunci induk yaitu Alkitab
dan mendapatkan masa depan yang sesungguhnya yang
Allah telah sediakan bagi pengikut-pengikut-Nya

18

di dalam buku Wahyu, Tuhan sendiri menyatakan
kepada Yohanes suatu panorama tentang hidup yang
kekal
Yohanes menyatakan apa yang sudah dia lihat:
19

Wahyu 21:1,2
lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru
sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama
telah berlalu.
20

juga laut tidak ada disana

21
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kemudian saya Yohanes telah melihat kota yang suci
itu, Yerusalem yang baru yang turun dari sorga

22

yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan
berdandan untuk suaminya

23

panorama yang singkat memberikan kebahagiaan dan
keindahan seperti pengantin berhias pada hari
perkawinannya!
24

suasana Surga itu bukanlah sesuatu yang hanya dilihat
oleh Yohanes semua nabi Allah juga telah mengetahui

25

Teks: Kisah 3:20,21
- Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan
mengutus Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu
sebagai Kristus
26

harus tinggal disorga sampai waktu pemulihan segala
sesuatu

27

yang mana Tuhan telah berbicara melalui nabi-nabi-Nya
sejak dunia di ciptakan
Kisah 3:20,21
28
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29

apa yang Tuhan akan pulihkan?
Tuhan akan memulihkan segala sesuatu yang rusak
yang Adam dan Hawa telah perbuat
Dunia ini dibuat oleh Pencipta sempurna dan indah
yang tak ter uraikan
Pencipta itu sendiri telah membentuk rumah Adam dan
Hawa di taman Eden yaitu tirdaus.Tuhan telah
memberikan kuasa atas dunia ini

31

Mereka memiliki kesehatan, kebahagiaan, kasih, dan
suka cita yang sempurna, dan melihat Tuhan muka
dengan muka.Segala sesuatu penuh dengan damai dan
keharmonisan. Mereka tidak pernah sakit, atau mati
jika mereka memilih menurut perintah Allah.
Dan Tuhan berfirman jangan memakan buah larangan
yang ada di taman Eden, jikalau tidak engkau akan
mati.

32

Tetapi mereka memilih memakan buah itu. Mereka
mendengarkan tipuan setan, ganti mendengarkan
kepada suara kasih Allah.
33

34

setelah itu, untuk pertama sekali dalam kehidupan
mereka, mereka merasa berdosa, malu, dan takut.
Itu adalah suatu tragedi dalam sejarah planet bumi ini.
Oleh ketidak penurutan mereka, mereka kehilangan
segala sesuatu, yaitu rumah di taman Eden, kuasa atas
dunia ini, dan diusir dari taman Eden. tanpa memakan
pohon kehidupan itu lagi, mereka akan mati selamalamanya.

5
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30

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!

35

Tidak lama lagi mereka memiliki hidup yang kekal.
Kebahagiaan kasih, dan persekutuan mereka dengan
Allah akan berakhir. Dunia kita yang sempurna
menjadi dibutakan oleh karena kutukan dosa. Dunia
menjadi suatu tempat kesedihan dan penderitaan, dari
segala penyakit dan kematian. Tidak ada lagi tuan,
Adam dan Hawa menjadi budak.
Paulus berkata, tidak kah kamu mengetahui menurut
menjadi hamba,

36

37

38

kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati ?
Roma 6:16
Tetapi kasih, membawa kepada pengertian Allah . Iblis
itu telah menipu Adam dan Hawa. Allah begitu
mengasihi mereka. Tuhan tidak meninggalkan mereka,
Tuhan tidak meninggalkan, membiarkan kesalahan
anak-anaknya tanpa pengharapan
Di pintu gerbang taman Eden, Tuhan berjanji kepada
Adam dan Hawa bahwa satu hari kelak Yesus, benih
dari seorang perempuan, akan datang dan mati untuk
mereka supaya mereka dapat dipulihkan menjadi
keluarga Allah dan memiliki hidup kekal.
Dan Aku akan mengadakan permusuhan antara kau
dan perempuan ini, antara keturunanmu dan
keturunannya;

39

Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan
engkau akan meremukkan tumitnya.Kejadian 3:15

40

Sebagaiman generasi berlalu dan orang bertambah
banyak di dunia, dosa juga bertambah-tambah.Manusia
hampir melupakan Tuhan dan Janjinya
6

41

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!
Ketika Tuhan melihat, bahwa kejahatan manusia besar
di bumi

42

dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu
membuahkan kejahatan semata-mata.
Kejadian 6:5

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!

43

44

45

Pada akhirnya penting bagi Allah menghanguskan
orang jahat dengan air bah untuk menggantikan
kehidupan di bumi
hanya delapan orang yang selamat !
Sesudah air bah, tidak ada lagi generasi sebelum
manusia jatuh ke dalam kebejatan
untuk memelihara orang suci di dunia ini, Tuhan
memanggil Abraham dan keluarganya keluar dari
penyembahan berhala dan kebejatan di UR Chaldees
Keluarganya akan menjadi jahat juga mereka akan
tetap tinggal di kota itu
Kejadian 12:1,2
Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, .....Pergilah dari
negrimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah
bapamu ini, ke negeri yang ku tunjukkan kepadamu.

46

Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar, Aku
akan memberkati engkau serta membuat namamu
masyur, dan engkau akan menjadi berkat.
Kejadian 12:1,2.
47

Abraham merasa kehilangan kesenangan di Chaldean.
Dia tidak tahu ke mana harus pergi, tetapi Tuhan telah
memanggilnya untuk mengikuti perintahnya
48
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Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai
dasar, yang di rencanakan dan dibangun oleh Allah,

49

ia tinggal di kemah Ishak dan Yakub, yang turut
menjadi ahli waris janji yang satu itu.

50

51

Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai
dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah.
Ibrani 19:9,10
Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada
Abraham
Nabi - nabi dari semua zaman percaya dan melihat ke
depan di mana semuanya akan dipulihkan Tuhan
memberikan daftar nama-nama beberapa tokoh iman
yang terdapat dalam,

52

Ibrami, Pasal 11. Abraham, Henok, Nuh, Habel, Ishak,
Rahab, Daud, dan Samuel adalah adalah saksi-saksi
iman
53

54

Ibrani 11:13,16
Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang
-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan,
tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan yang
mengakui, bahwa mereka adalah orang asing dan
pendatang di bumi ini . . .
Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang
lebih baik yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah
tidak malu disebut Allah mereka,

55
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Karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi
mereka.

56

Yesaya 65:17
sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit dan
bumi yang baru
58

hal-hal yang dahulu tidak akan di ingat lagi, dan tidak
akan timbul lagi dalam hati.

59

Yesaya 60:18
Tidakkah ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di
negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di
daerahmu;
60

engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan
pintu-pintu gerbangmu pujian

61
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57

Nabi Yesaya, adalah nabi yang terbesar diantar nabinabi, memberikan kepada kita gambaran pemulihan
yang di sediakan Tuhan
marilah kita lihat sesuatu yang Tuhan tunjukkan
kepada nabi Yesaya

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!

62

(Video: 18 dtk) Bayangkan-tidak ada kekerasan! hanya
damai dan kesenangan
bukankah tempat itu menakjubkan ?
Tidak dibutuhkan di sana penjaga dan pelingdung kita
tidak ada penjahat atau pencuri!
dan jalan-jalannya semua dari emas dan tidak ada
ketakutan
tetapi bukan kah semua nabi telah menyatakannya
kepada kita.
dengarkanlah:
Yesaya 11:6
serigala akan tinggal bersama domba dan macam tutul
akan berbaring disamping kambing.

63

dan seorang anak kecil akan menggiringnya

64

sekarang dengarlah apa lagi yang Alkitab katakan
tentang planet dunia ini ketika semuanya di pulihkan
kembali seperti keindahannya yang asli
65

66

67
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Yesaya 33:24
Tidak seorangpun yang tinggal di situ akan berkata:
Aku sakit,
Yesaya 33:24
dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya.
Yesaya 35:5
dan mata orang buta di celikkan . Yesaya 35:5
Tidak diragukanlagi pertama sekali yang buta akan
melihat ia ingin melihat wajah Yesus
Oh, alangkah hari yang sangat menyenangkan dapat
dari yang buta dapat melihat

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!
Yesaya 35:5,6
...dan telinga orang - orang tuli akan dibuka Yesaya
35:5
68

Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti
rusa, Yesaya 35:6 dan mulut orang bisu akan bersoraksorak;

Dan mulut orang bisu akan bersorak-sorak. Mereka
tidak hanya berbicara, tetapi mereka akan menyanyi.
Alangkah bahagianya hari itu. Tetapi masih ada berita
yang lebih ajaib lagi.
70

Yesaya 35:1 Padang gurun dan padang kering akan
bergirang, padang belantara akan besorak-sorak dan
berbungan.
Alangkah indahnya dunia baru itu.
71

Yesaya 65:21,22
Mereka akan mendirikan rumah dan mendiaminya
juga, mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan
memakan buahnya juga.
72

Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang
lain mendiaminya, dan mereka tidak menanam sesuatu,
supaya orang lain memakan buahnya.
73

sebab umur umak-Ku akan sepanjang umur pohon, dan
orang-orang pilihan-Ku akan menikmati pekerjaan
tangan mereka. Yesaya 65:21, 22
74

Suasana yang sesungguhnya bagaikan surga yang
sesungguhnya di mana orang-orang mengerjakan
sesuatu, bukan? Kenyataannya, kita akan memiliki
nama sendiri, dan orang akan mengenal kita.
75
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69

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!
Yesaya 66:22, 23 Sebab sama seperti langit yang baru
dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal
tetap dihadapan-Ku, demikianlah firman Tuhan,
76

demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal
tetap. Yesaya 66:22

77

Dan bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat,
maka seluruh umat manusia akan datang untuk syujud
menyembah,
78

79

seluruh umat manusia akan datang dan syujud
menyembah, demikian firman Tuhan.
Yesaya 66:23
Bumi yang baru akan menjadi suatu tempat yang
senang, tempat yang penuh dengan kegembiraan, bagi
Allah dan bagi umat-Nya.
Yesaya 35:10
Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang
dan masuk ke Zion dengan sorak-sorai,

80

sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirang dan
sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluhkesah akan menjauh. Yesaya 35:10
Bukankah kedengaran menakjukkan?
81

Itu merupakan keheranan, perayaan sukacita,
sebagaimana orang-orang saleh datang setiap sabat ke
kota yang kudus dan memuji, menyanyi dan memiliki
persekutuan.
82
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83

85

(Video: 7 dtk) Gambaran firman Allah tentang sorga
cukup jelas. Tuhan akan menciptakan langit yang baru
dan bumi yang baru. Kota yang suci, Jerusalem yang
baru yang turun dari Allah di sorga. Dunia, dunia yang
penuh dengan pemberontakan, jatuh karena dosa, akan
menjadi ibukota seluruh jagad raya. Itu akan
mengherankan bagimu, tetapi dunia ini untuk
kemudian menjadi tempat tinggal orang-orang yang
diselamatkan. Dan Yesus juga tinggal di situ.
Matius 5:5
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka
akan memiliki bumi.
Tuhan akan memulihkan planet bumi ini kepada
semula, dan kemuliaan apa yang akan terjadi nanti.
Barangkali kamu masih mengingat beberapa janji yang
besar yang Yesus berikan kepada murid-murid dan para
pengikut-Nya dari sepanjang abad, sebelum Dia
kembali ke sorga.

86

Yohanes 14:1-3
Janganlah diberi hatimu terharu, percayalah kepada
Allah, percaya jugalah kepada-Ku.
87

Didalam rumah bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika
tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.....

88
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84

Jesus berkata Dia membangun untuk kita, dengan
maksud kita akan bergembira di dalamnya, tetapi
Yesaya berkata kita juga akan membangun rumah.
Kelihatannya kita memiliki suatu tempat yang indah
yang kita bangun untuk kita sendiri, dan setiap akhir
minggu kita akan pergi ke Ibu kota Dunia Baru and
beroleh kebahagian di sana.

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!
Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat
bagimu, dan apibila Aku pergi kesitu dan telah
menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali
dan membawa kamu ketempat-Ku.
89

supaya ditempat di mana Aku berada, kamupun berada.
Yohanes 14: 1-3.

90

91

92

Doa yang Ysus - ajarkan kepada murid-murid-Nya.
Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu dibumi
sama seperti di Sorga.
Di sini kita melihat bahwa Yesus meminta kita berdoa
untuk pemulihan dari semua hal.
Sekarang, marilah kita lebih memperhatikan makna
dari kota seperti yang dilihat oleh Yohanes di pulau
Pakmos.
Jika seandainya para nabi memiliki waktu yang sangat
sukar mendapatkan kata-kata untuk menyatakan kota
tua yang suci itu, alkitab berkata bahwa:
1 Korintus 2:9
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak
pernah didengan oleh telinga dan yang tidak perhah
timbul dihati manusia,

93

94

segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan bagi mereka
yang mengasihinya.
1 Korintus 2:9
Tunggu sebentar. Kebanyakan orang gagal membaca
ayat yang berikut yang berkata,
1 Korintus 2:10
Tetapi Allah telah menyatakannya kepada kita melalui
Rohnya.

95
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96

Saudara-saudara, itulah cara Yohanes dan Yesaya dan
para nabi.
Semuanya benar --- dan tidak sedikitpun kesalahan
yang dikatakan.
Ketika Yohanes membentangkan secara detail kota suci
itu, kelihatannya sungguh menakjubkan.
Tetapi kita memiliki firman Tuhan untuk itu. Inilah
yang Johonnnes lihat.

98

(Video: 11 dtk) Yohanes berkata bahwa dia melihat sorga
yang baru dan bumi yang baru, dan tidak ada lagi laut.
Kemudian dia melihat kota yang suci turun dari sorga.
Kemudian Yohanes mencerikannya kepada kita tentang
kota itu.

99

Wahyu 21:1-3,11,17,21
Sekarang saya melihat langit yang baru dan bumi yang
baru, langit yang pertama dan bumi yang pertama telah
berlalu. dan laut pun tidak ada lagi
Wahyu 21:1
Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang
baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias
bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk
suaminya. Wahyu 21:2

100

lalu aku mendengar suara yang nyaring, dari tahkta itu
berkata’ lihatlah, kemah Allah ada ditengah-tengah
manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan
mereka
101

mereka akan menjadi umat-Nya dan ia akan menjadi
Allah mereka. Wahyu 21:3

102
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97

Kamu melihat, Allah telah menyatakannya perkaraperkara ini melalui Roh Suci kepada para nabi, yang
mereka tuliskan bagi kita.
Dan tidak ada keragu-raguan, sedikitpun dari
pembicaraan-Nya.

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!
‘Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahanya
sama seperti permata yang paling indah, bagaikan
permata yaspis, jernih seperti kristal’ Wahyu 21:11
103

‘Lalu ia mengukur tembok itu, seratus empat puluh
empat hasta,

104

dan ke dua belas pintu gerbang itu adalah dua belas
mutiara, Wahyu ayat 21

105

Wahyu 21:12, 21,23
‘ Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu
gerbangnya dua belas dua belas buah diatasnya tertulis
ke dua belas suku Israel ‘ (ayat 12)
106

‘jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca
bening’ (ayat 21)

107

‘dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan
untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah
meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya’
(ayat 23)
108

‘Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan,
yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari
takhta Allah dan takhta Anak Domba itu’ (Wahyu 22:1)
109

‘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’
110
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‘Dan malam tidak ada lagi’ Wahyu 22;5
dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan
cahaya matahari di kota Jerusalem itu
111

Wahyu 21:4
‘ dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata
mereka, di sana tidak adalagi kematian dan kesedihan’
113

tidak ada tangisan, tidak ada lagi penderitaan, segala
sesuatu telah berlalu. Wahyu 21:4
alangkah indahnya kota suci yang besar itu.
114

115

Wahyu 21:16
Yohanes menerangkan dengan mendetail ukuran kota
itu:
dan kota itu panjangnya sama dengan lebarnya dan
tingginya’
dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu: dua belas
ribu stadia’ Wayu 21:16

116

117

[Stadia adalah satu perdelapan dari satu mile inggrislalu 12 stadia menjadi kira-kira 2400 kilometer]
Kota tua itu diukur dengan jarak keliling tembok luar
kota itu kira-kira 600 kim atau 375 mil pada setiap sisi.
Barangkali kamu heran, jika kota ini cukup luas untuk
orang yang diselamatkan.
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112

Wahyu 22:3
Maka tidak adalagi laknat, Takhta Allah dan Anak
Domba akan ada di dalamnya’ Wahyu 22:3
dan mereka akan melihat wajah-Nya, dan nama-Nya
akan tertulis didahi mereka. Wahyu 21:4

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!
di kota Tokyo penduduknya kira-kira 35 juta orang

118

New York kota yang terbesar kira-kira berpenduduk 20
juta orang

119

Seoul dan kota Meksiko juga berpenduduk kira-kira 20
juta

120
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Seorang ahli matematika memperkirakan bahwa
Jerusalem yang baru itu, kurang lebih dapat
menampung dua miliar manusia.
Dengan kata lain, ada kamar bagi setiap orang yang
ingin masuk ke sana.
Tetapi apakah yang kita sibukkan di kota yang indah
itu?
(Video: 15 dtk) Tidak ada kejahatan, tidak ada penyakit,
tidak ada lagi kelaparan atau penyakit ..... tetapi hanya
ada damai dan kebahagiaan selama-lamanya.
Sangat menyenangkan jika kita melakukan banyak hal:
membangun rumah yang kita idam-idamkan, serta
menanam kebun kita sendiri.
Yesus, pencipta, akan di sana menyatakan kepada kita
misteri penciptaan.
Kita akan selalu mendengarkan hal-hal yang baru
Kita akan bisa mengadakan perjalanan ke mana kita
mau

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!

124

Kita akan punya waktu satu dengan yang lain saling
mengasihi
dan setiap hari Sabat kita akan memuji Tuhan dan
bernyanyi dengan malaikat dan Yesus -- waktu yang
khusus berbakti bersama Tuhan.
Baiklah, kau boleh bertanya, bagaimana kita bisa
sampai ketempat itu?
Jawabnya mudah
Alkitab, kunci induk, berkata:

125

126

dengan kata lain, jikalau kamu menerima Yesus sebagai
Juruselamatmu’ janji ini yang Allah telah berikan
kepada Abraham dan juga kepadamu.
Apabila kita mempelajari alkitab, ada yang menarik
untuk diperhatikan bahwa
tiga bait yang pertama menceritakan bagaimana Tuhan
menciptakan dunnia dan segala isinya dan Adam dan
Hawa.
tetapi Adam dan Hawa kehilangan seluruhnya.

127

128

Tiga patsal yang terakhir dari Alkitab menerangkan
kepada kita gambaran rencana Allah untuk
memulihkan apa yang Adam dan Hawa telah hilang masa depan yang indah dimana mimpi kita akan
menjadi kenyataan.
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Galatia 3:29
‘ Dan jikalau kau adalah milik Kristus, maka kamu
adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji
Allah. Galatia 3:29

25 – Yang Terbaik Masih akan Datang!

129

130

Beberapa tahun yang lalu, satu kapal pembawa domba
tersesat dalam kabut di laut utara. Kapal tersebut
kandas kurang lebih tiga hari lamanya. Domba yang
berada di dalam kapal tidak suka memakan rumputrumput yang sudah kering (busuk)
Mereka bergerak ke samping dari kapal dan mulai
mengembek. Domba-domba itu mengembek terus.
Nahkoda kapal itu dan awak kapal terheran-heran.
Mereka heran, ada apa?
Begitu kabut itu menghilang. Kapal itu berada di
pesisir (pantai) Scottish.
Domba-domba itu mencium bau rumput yang segar di
pantai yang indah Scottish.
Mereka tidak mau makan rumput yang tua walaupun
dipaksakan oleh sipemilik domba itu.
(Video: 7 dtk) Apabila kita merasakan keindahan sorga
itu, kita harus melakukan segala prioritas kita. Apabila
kita memiliki kekekalan itu, segala sesuatu sangat
menyenangkan. Kita suka dengan tempat yang lain.
Kita ingin di pantai yang kekal. Apakah kita merasa
rindu masuk sorga? Apakah Anda ingin berada di
sana?
Adakah kerinduan di dalam hatimu untuk tinggal
hidup bersama dengan Kristus di dalam kemulian
selama-lamanya? Apakah Anda suka mengatakan, ya
Tuhan, saya rindu bersama Tuhan. Saya rindu
bersamamu selama-lamanya ?
Tuhan memberimu undangan:’ Roh dan pengantin
perempuan itu berkata ‘marilah’ Wahyu 22:17

131

Jangan menunda
Anda dapat menjadi begian dari masa depan yang
diberikan oleh Tuhan. Undanglah Dia masuk di dalam
hatimu dan sorga menjadi tempat tinggalmu.
132
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