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Jika Anda memiliki Alkitab dan saya harap Saudara memilikinya, biarkan saya mengajak Saudara Alkitab 

bersama saya dari Wahyu 21 karena kita sampai ke bagian akhir dari perjalanan panjang kita mempelajari 

Alkitab bersama-sama tahun ini.  Jika saya bisa berhenti sebentar sebelum kita menyelami dan berterima 

kasih sebagai sebuah keluarga seiman untuk kecintaan Saudara terhadap Firman Tuhan. Tanpa Firman 

ini, saya sebagai seorang pendeta akan putus asa dan tanpa Firman ini kita sebagai gereja akan putus asa. 

Maka saya ingin mengucapkan terima kasih atas rasa lapar Saudara, atas kerinduan Saudara terhadap  

Firman Tuhan, cara kita mampu mempelajari Firman Tuhan tahun ini di mana kita akan meneruskan 

dengan cara yang berbeda belajar Firman Tuhan bersama-sama tahun depan dan di tahun-tahun yang 

akan datang.  

Tetapi apa yang saya ingin kita lakukan hari ini adalah saya ingin kita melihat ke belakang dan melihat 

darimana kita berasal.  Ingatlah hal-hal yang telah datang sebelum ini di dalam Wahyu dan kemudian 

saya ingin kita melihat ke depan untuk melihat ke mana kita akan pergi sebagai orang-orang yang ditebus 

Allah dimana rencana penebusan Allah masih berlangsung.  Jadi saya ingin kita mulai memikirkan tentang 

pertanyaan, mengapa kita memiliki Alkitab?  Kita telah membaca seluruh Alkitab, mengapa Firmsn Tuhan 

begitu penting? Mengapa Firman Tuhan begitu berharga?  
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Beberapa orang mengatakan Alkitab adalah buku penuntun agama.  Kekristenan adalah satu agama di 

dunia dan Alkitab adalah buku utama di dalam kekristenan. Jadi Alkitab memberitahu apa yang 

seharusnya dilakukan orang Kristen, bagaimana orang Kristen harus bertindak, apa yang harus dipercaya 

orang Kristen.  Alkitab adalah buku agama dan salah satu buku di antara banyak buku-buku agama 

lainnya untuk masalah ini. Beberapa orang mengatakan Alkitab diberikan kepada kita untuk informasi 

historis.  Ada banyak sejarah dalam Alkitab ini yang secara harafiah mencakup kembali ribuan tahun dan 

buku ini membantu kita untuk memahami peradaban pada abad-abad yang lalu.  

Orang lain mengatakan kalau buku ini adalah buku pelajaran moral.  Kita memiliki Alkitab, kita dapat 

belajar bagaimana menjalani kehidupan yang baik.  Kita ingin menjadi seperti Abraham atau Musa atau 

Elia atau Paulus.  Kita tidak ingin menjadi seperti Firaun atau Saul atau Izebel atau Yudas.  Jadi kita 

temukan pada halaman-halaman Alkitab, segala macam orang-orang yang bermoral dan pelajaran-

pelajaran moral di sepanjang garis-garis tersebut.  Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, 

bersikap ramah satu terhadap yang lain. Jadi Alkitab adalah serangkaian pelajaran moral.  

Orang lain melihat Alkitab sebagai serangkaian studi karakter.  Saudara dapat mengambil segala macam 

orang di dalam Alkitab dan melihat mereka sebagai contoh yang tampak bagi kehidupan kita. Banyak 

orang belajar dari Daud dan pertempurannya dengan Goliat dan di sini kita belajar tentang keberanian. 

Kita belajar tentang kepemimpinan dari Nehemia dan pembangunan kembali tembok yang runtuh.  Kita 

mempelajari Petrus dan murid-murid untuk belajar tentang iman dan kepercayaan, dan Alkitab menjadi 

kumpulan cerita yang baik dimana beberapa orang sangat baik dan beberapa tidak baik, semuanya ada di 

dalam sejarah Kristen untuk membantu kita belajar bagaimana bertumbuh di dalam kekristenan.  

Jadi ada segala macam ide-ide yang dipikirkan orang tentang Alkitab dan segala macam ide yang saya 

duga semua itu berputar-putar di dalam pikiran kita tentang mengapa kita memiliki Alkitab. Tetapi jika 

kita tidak hati-hati kita akan kehilangan seluruh poin dari kitab ini.  Kita akan kehilangan keindahan dan 

keajaiban dan makna kekal bagi kehidupan kita.  Maka saya ingin menempatkan di hadapan Saudara satu 

kalimat yang saya pikir merupakan ringkasan dari tujuan buku ini.  Tujuan Alkitab adalah untuk 

mengungkapkan siapa Allah dan bagaimana Allah menebus umat-Nya bagi kerajaan-Nya. Tujuan dari 

Alkitab adalah untuk mengungkapkan siapa Allah dan bagaimana Allah menebus umat-Nya bagi kerajaan-

Nya.  

Sekarang ada dua hal yang sangat penting. Nomor satu, karakter utama dari Alkitab adalah Allah.  

Kadang-kadang Alkitab diumumkan sebagai buku pegangan praktis untuk setiap situasi yang kita jalani 

dalam hidup ini.  Jadi seringkali orang datang ke Alkitab dan pertanyaan yang langsung muncul adalah 

oke,  bagaimana Firman Tuhan ini berlaku untuk hidup saya?  Apa relevansi pasal ini atau kitab  ini atau 
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ayat ini bagi hidup saya? Tetapi kenyataannya adalah Alkitab adalah sebuah buku yang jauh lebih banyak 

tentang Tuhan daripada tentang kita.  

Alkitab ini adalah Wahyu Allah.  Alkitab mengungkapkan kemuliaan-Nya dan karakter-Nya, sifat-Nya, 

jalan-Nya, karya-karyaNya.  Dan jika kita sampai kepada perkataan Alkitab apa yang ayat ini atau apa 

yang perikop ini atau apa yang Alkitab ajarkan kepada saya tentang apa yang saya perlu lakukan dalam 

situasi ini atau itu dalam hidup ini, maka kita bisa menjalani resiko dari apa yang benar melewati tujuan 

dimaksudkan di Alkitab, yaitu untuk mengajar kita tentang Allah.  Jadi kita bisa tahu siapa Dia.  Dan 

kemudian, sekarang ini tidak berarti bahwa Alkitab tidak memiliki aplikasi praktis untuk kehidupan kita.  

Alkitab memiliki aplikasi yang sangat banyak bagi kehidupan kita, aplikasi abadi bagi kehidupan kita, 

tetapi kuncinya adalah Alkitab mengajarkan kepada kita tentang siapa diri kita dalam konteks untuk 

menunjukkan kepada kita siapa Allah itu.  

Sekarang saya ingin berhenti di sini sebentar saja karena ini luar biasa.  Ada kecenderungan yang jelas di 

zaman kita.  Ya, dalam budaya kita, tetapi bahkan di gereja yaitu jauh dari janji Firman Tuhan.  Banyak 

gereja, banyak pemimpin gereja memberikan pengakuan yang terbukti bahwa Firman Tuhan adalah yang 

terbaik.  Banyak gereja dan kebaktian penyembahan yang disangka benar diisi dengan segala macam hal-

hal yang bukan merupakan Firman Allah.  Mereka penuh dengan hal-hal yang dikira orang lebih dapat 

diaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari.  Jadi Saudara melihat banyak di gereja, ini pemikiran  

tentang bagaimana mengelola uang Saudara atau tip-tip mengasuh anak.  Berikut adalah beberapa 

prinsip kepemimpinan atau bagaimana menangani stres atau pemikiran praktis yang berhubungan 

dengan kehidupan kita sehari-hari, pernikahan, orangtua, keuangan, menangani kesedihan, pemulihan 

perceraian, semua hal yang membiarkan kita jujur, kita bergumul dengan semua itu dan kita berjuang di 

sekitar masalah ini.  Tetapi bahayanya adalah Alkitab tidak diberikan kepada kita sebagai buku pegangan 

untuk mengatasi bagaimana berjalan melalui setiap situasi yang dihadapi orang-orang Amerika di abad 

ke-21 ini.  Alkitab memberi kepada kita untuk menunjukkan kepada kita siapa Allah itu, Allah yang bisa 

menjangkau jauh, jauh lebih besar dari abad ke-21 ini dan Tuhan yang berkuasa dan memerintah atas 

orang-orang yang jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang-orang Amerika yang berjalan melalui hal-

hal yang berbeda yang kita jalani.  

Dan disinilah Alkitab mulai mengungkapkan keindahan yang terkandung di dalamnya karena 

kenyataannya adalah kebutuhan terbesar kita di ruangan ini, dengan semua hal berbeda yang kita 

gumulkan, yang kita perjuangkan dalam hidup ini, kebutuhan terbesar kita sebenarnya bukan menjadi  

orang tua yang baik dengan kehidupan yang bebas dari tekanan dan rekening bank yang bagus dan 

pekerjaan yang sukses. Jika itu semua yang merupakan kebutuhan kita yang terbesar maka pergilah ke 

Dr. Phil dan dapatkan beberapa informasi dari dia.  Bukan, kebutuhan terbesar kita adalah untuk 
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mengenal Allah.  Kebutuhan kita yang terdalam adalah untuk mengenal Allah dan berjalan dengan Allah.  

Jadi ketika kita sampai kepada Alkitab ini, sebagian orang akan mengatakan saya berjalan melalui ini atau 

itu dalam hidup saya.  

Mengapa kita belajar tentang bangsa  Israel dan bangsa Moab?  Berikut alasannya. Karena cerita tentang 

orang Israel dan orang Moab ini akan membantu saya memahami kebesaran Tuhan.  Cerita ini akan 

membantu saya melihat kehidupan saya dalam konteks kebesaran-Nya.  Ini akan membantu 

menyesuaikan diri saya dengan gambar-Nya dan membantu saya berjalan bersama Dia oleh Roh-Nya 

sehingga disinilah keindahannya, Roh Allah sendiri yang akan berjalan bersama Saudara melalui setiap 

perjuangan pernikahan yang Saudara jalani. Roh Allah akan berjalan bersama Saudara melalui setiap 

perjuangan Saudara mengasuh anak-anak Saudara sehingga Saudara bisa bertahan. Roh Allah akan 

berjalan bersama Saudara melalui setiap sakit hati dalam masalah keuangan yang Saudara alami, setiap 

tantangan yang Saudara di pekerjaan Saudara,  Roh Allah akan berjalan bersama Saudara melalui hal-hal 

tersebut dan memberi Saudara hikmat yang Saudara butuhkan berdasarkan Wahyu yang telah Dia 

berikan kepada kita di dalam Firman-Nya.  

Jadi kesimpulan dari semua itu saya ingin kita melihat bahwa karakter utama di dalam Alkitab adalah 

Allah.  Tujuan Alkitab adalah membantu kita untuk mengenal Tuhan, untuk melihat siapa diri kita dalam 

terang siapa Dia.  Jadi siapa Allah itu dan kemudian bagaimana Allah menebus umat-Nya.  Sekarang apa 

arti perkataan ini?  Mengapa kita menamakan perjalanan kita mempelajari Firman Allah tahun ini A 

Chronicle of Redemption (Sejarah Pembebasan)?  

Pada dasarnya bagi Allah menebus umat-Nya berarti bahwa Allah memulihkan ciptaan-Nya sendiri. 

Alkitab ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan memulihkan semua ciptaan-Nya.  Kita akan melihat 

hanya dalam satu menit, segala sesuatu dalam penciptaan dikembalikan kepada-Nya.  Allah memulihkan 

ciptaan-Nya sendiri dan sebagai bagian dari ciptaan tersebut, Allah menciptakan manusia menurut 

gambar-Nya.  Saya akan menunjukkan kepada Saudara apa yang saya maksud dengan itu hanya dalam 

satu detik.  Tetapi penebusan, ketika Saudara mendengar kata penebusan, pikirkan tentang penciptaan 

kembali ke dalam gambar Allah.  

Jadi Alkitab yang menunjukkan kepada kita siapa Allah dan bagaimana Allah menebus umat-Nya bagi 

kerajaan-Nya.  Sekarang gambaran dari kerajaan-Nya ini adalah gambaran yang saya ingin Saudara tetap 

jaga di dalam pikiran Saudara hari ini.  Saya ingin kita memikirkan tentang Kerajaan Allah dimana yang 

jelas Allah adalah rajanya.  Ketika Saudara berpikir tentang sebuah kerajaan, ada beberapa elemen 

penting di dalam kerajaan manapun.  Sebuah kerajaan akan melibatkan, pertama, orang-orang yang 

diperintah oleh raja.  Mereka akan menjadi warga negara, penduduk, anggota kerajaan yang tunduk 

kepada raja.  
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Jadi Saudara mendapati orang-orang yang diperintah oleh raja.  Saudara akan mendapati tempat di mana 

raja memiliki kekuasaan, di mana raja mengatur, di mana raja memerintah?  Di dalam kerajaan.  Jadi 

kerajaan melibatkan orang yang diperintah oleh raja, tempat di mana raja mengatur atas umatnya dan 

tujuannya untuk raja dan kerajaan-Nya.  Apa yang dicapai oleh raja dan kerajaannya ini?  Jadi setiap 

kerajaan memiliki tiga komponen tersebut.  

Sekarang apa yang saya ingin kita lakukan hari ini adalah saya ingin mendorong Saudara untuk 

memikirkan tentang Kerajaan Allah sepanjang garis dari tiga komponen ini, bagaimana Allah menebus 

umat-Nya bagi kerajaan-Nya. Allah membawa umat-Nya, rakyatnya, warga kerajaan-Nya, anak-anakNya 

ke tempat-Nya di bawah pemerintahan-Nya di mana Ia mengatur bagi tujuan-Nya, khususnya bagi 

kemuliaan dan kemajuan dan penyebaran dan pernyataan kerajaan-Nya.  Jadi dalam terang tujuan dari 

Alkitab, saya ingin Saudara melihat bagaimana semuanya ini disatukan.  Dan ketika Saudara datang hari 

ini Saudara menerima catatan seperti biasanya di bagian depan panduan ibadah Saudara, tetapi Saudara 

juga menerima satu lembar yang bertuliskan topik, "Chronicle of Redemption: Menelusuri Kisah Alkitab"  

Jadi apa yang saya ingin kita lakukan sebelum kita sampai ke Wahyu 21 adalah saya ingin kita melihat, 

Saudara mendapatkan ini di dalam catatan Saudara, peta untuk melacak kisah Alkitab.  Saya ingin 

Saudara melihat di sini perkembangan Alkitab sebagai satu cerita dari penciptaan sampai kepada 

penciptaan baru dan saya ingin Saudara melihat bagaimana segala sesuatu yang telah kita baca tahun 

sampai ke konteks yang menyeluruh dari seorang raja yang membawa umat-Nya ke tempatnya bagi 

tujuan-Nya.  Karena jika Alkitab adalah benar-benar cerita tentang Kerajaan Allah dan rencananya 

penebusan-Nya yang diungkapkan, maka kita ingin mengetahui cerita ini.  Kita ingin berhati-hati untuk 

tidak membaca Alkitab seolah-olah itu adalah sekelompok cerita terputus di sana-sini yang benar-benar 

tidak cocok satu terhadap yang lain.  Saya berharap ini menjadi salah satu keuntungan di tahun lalu 

membaca seluruh Alkitab secara kronologis dan melihat bagaimana semua ini terungkap bersama-sama 

di dalam satu cerita. Kita ingin melihatnya.  

Kita tidak ingin membaca Alkitab hanya sebagai fragmen yang terisolasi. Kita ingin memahami bagaimana 

semua ini saling terkait satu dengan yang lain.  Kita ingin mengetahui ceritanya.  Kedua, kita ingin 

mengalami kisah ini.  Kita ingin mengalami kisah Alkitab karena ketika kita melihat cerita yang 

diungkapkan  dalam kitab ini, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari cerita ini, bahwa cerita kita 

tidak dimulai dengan kita.  Cerita Saudara tidak mulai dengan Saudara, tetapi dimulai dengan Allah yang 

sebelum dasar dunia dijadikan, seperti yang kita lihat Dia memilih untuk menunjukkan kasih dan belas 

kasihan-Nya kepada umat-Nya, bagaimana Dia menciptakan dunia ini.  

Dan apa yang saya ingin Saudara lihat adalah bagaimana segala sesuatu yang sudah kita baca sesuai 

dengan konteks yang menyeluruh dari cerita ini yang memimpin kita selama kita duduk disini mulai dari 
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permulaan tahun 2011 untuk menyadari bahwa kita bukan orang yang pertama yang sampai ke tempat 

kejadian dalam cerita ini , bahwa ada generasi demi generasi demi generasi dari mereka yang telah 

mendahului kita.  Dan kecuali Tuhan Yesus datang kembali hari ini, kita mungkin tidak menjadi yang 

terakhir di tempat kejadian dan bagaimana kita dimaksudkan oleh Tuhan untuk tetap setia dalam 

melewati cerita ini dari generasi ke generasi, yang mengarah ke hal ketiga .  

Kita ingin tahu cerita ini, kita ingin mengalami cerita ini dan kita ingin menceritakan kisah ini.  Kita harus 

menceritakan kepada orang-orang lain, dilengkapi untuk menceritakan kepada orang-orang lain siapa 

Allah dan bagaimana Dia telaha menebus  dan mengembalikan manusia kepada Diri-Nya sendiri di dalam 

kasih dan belas kasihan-Nya, melalui karya Kristus di atas kayu salib.  Jadi tidak ada cerita yang lebih baik 

untuk diketahui, dialami dan dikatakan daripada ini.  Jadi tariklah grafik dan apa yang saya ingin Saudara 

lakukan dan Saudara bisa membuat catatan selama khotbah ini di sana-sini tetapi saya ingin merekap 

dalam beberapa menit ini segala sesuatu yang sudah kita pelajari.  Saudara mungkin membuat 

catatannya agak ke samping.  

Saya akan membuang Alkitab yang berbeda di poin-poin yang berbeda dimana kita tidak akan 

mempunyai cukup waktu untuk kembali tetapi semua itu akan membawa kita ke tempat di bagian bawah 

dimana  kita menjadi ciptaan baru dan gambaran di kitab Wahyu.  Jadi ini adalah Sejarah Pembebasan.  

Kita mulai dari atas dengan penciptaan di dalam Kejadian 1 dan 2.  Pikirkan tentang penciptaan dan 

banyak dari ketiga aspek kerajaan Allah.  

Satu, Saudara mendapatkan orang.  Saudara mendapatkan berkat Allah atas umat-Nya.  Seperti yang kita 

baca dalam Kejadian 1 dan 2, kita melihat bahwa Allah menciptakan pria dan wanita sebagai puncak 

ciptaan-Nya.  Dia adalah raja mereka.  Mereka adalah orang-orang yang dikasihi-Nya, pria dan wanita 

diciptakan untuk mengenal Allah, menikmati Tuhan, berjalan bersama Allah.  Mereka mengalami 

persekutuan dengan Allah tanpa hambatan di tempat persekutuan yang sempurna di Taman Eden, 

tempat yang terbaik dari semua tempat, tempat di mana setiap hubungan adalah sempurna.  

Hubungan manusia dengan Tuhan, sempurna, hubungan manusia satu sama lain, pria dan wanita 

berhubungan satu sama lain dengan sempurna.  Hubungan manusia dengan lingkungannya, sempurna. 

Ini adalah berkat Tuhan atas umat-Nya. Ini adalah berkat Tuhan atas umat-Nya di tempat persekutuan 

yang sempurna, semua untuk satu tujuan, untuk kemuliaan Allah yang perlu disebarluaskan kepada 

semua orang.  

Jika Saudara ingat kembali, Kejadian 1:27 mengatakan bahwa Allah menciptakan kita menurut gambar-

Nya, pembawa gambar dan kemudian dalam Kejadian 1:28, Tuhan berkata, "Beranakcuculah dan 

bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.” Dengan kata lain, ambillah gambar-Ku untuk 

kemuliaan-Ku dan sebarkan ke seluruh bumi.  Itulah gambarannya.  Berkat Allah atas umat-Nya, 
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persekutuan yang sempurna dimana kemuliaan Allah disebarluaskan kepada semua orang.  Itulah 

gambaran awal yang kita lihat dalam Kejadian 1 dan 2.  

Tetapi kemudian ada kejatuhan dalam dosa di dalam  Kejadian 3 dan ketika kejatuhan manusia dalam 

dosa terjadi, segalanya berubah.  Sebagai pengganti berkat Allah atas umat-Nya, hanya berkat atas raja 

atas persoalan-persoalan kerajaan, pertama kalinya kita melihat berkat dan pengadilan Tuhan melalui 

Adam dan Hawa.  Segera setelah mereka jatuh dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3 kita melihat 

penghakiman Allah atas  umat-Nya.  Kenyataan bahwa karena dosa manusia layak menerima 

penghakiman Allah.  Tetapi jangan ketinggalan, masih ada berkat di sana.  

Allah telah mengatakan di dalam Kejadian pasal 2, "Jika engkau tidak mentaati Aku, makan buah ini, 

pastilah engkau mati."  Tetapi di bagian akhir Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa masih bernapas. 

Meskipun mereka benar-benar pantas mati pada saat itu juga, apa yang Tuhan lakukan, kembali ke 

Kejadian 3 dan Saudara melihat bahwa Ia mengambil korban binatang dan kulit binatang untuk menutupi 

rasa malu karena dosa mereka, korban mengggantikan mereka.  Berkat Tuhan dan penghakiman atas 

umat-Nya melalui Adam dan Hawa di tempat sekarang tidak hanya merupakan persekutuan yang 

sempurna, tetapi sekarang menjadi persekutuan yang terganggu.  Semua hubungan yang sempurna di 

dalam Kejadian 1 dan 2 sekarang menjadi persekutuan yang tidak sempurna dalam Kejadian pasal 3.  

Hubungan manusia dengan Tuhan, sekarang ditandai oleh rasa bersalah dan rasa malu dan takut. 

Hubungan laki-laki dengan perempuan terganggu.  Hubungan manusia dengan lingkungannya terganggu. 

Pria dan wanita diusir dari Taman Eden jauh dari hadirat Allah, sebuah pedang berapi yang menjaga 

mereka supaya tidak kembali ke pohon kehidupan.  Dan memang suatu hari mereka akan mati dan tidak 

hanya mereka tetapi setiap orang, pria dan wanita sesudah mereka, akan mati sebagai akibat dari dosa 

dalam hidup mereka dan dalam hidup kita.  Sebagai akibat dari semua itu, kemuliaan Allah sekarang 

dirusak di dalam diri semua orang.  

Setiap pria dan wanita di dalam ruangan ini, setiap pria dan wanita di sepanjang sejarah dilahirkan 

dengan natur berdosa yang diwariskan dari Adam. Setiap kita dilahirkan dengan hati yang membenci 

Tuhan, yaitu memberontak melawan Allah,  dilambangkan dalam gambaran seperti yang kita lihat di 

dalam Kejadian 8 dan 9 di dalam banjir dan Menara Babel dalam Kejadian pasal 11.  Sekarang semua itu 

kemudian akan mengarah ke silsilah di dalam Kejadian 12 sampai 50 di mana kita melihat berkat Tuhan 

dan penghakiman yang akan kita lihat  seluruhnya sekarang,  baik berkat dan penghakiman dan silsilah 

melalui Abraham, Ishak dan Yakub.  

Raja, Tuhan, memanggil orang-orang kepada Diri-Nya sendiri di dalam Kejadian 12:1 dan 3.  Abraham, ia 

mengatakan "Abraham,  Aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati semua keturunanmu dan 
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Aku akan menunjukkan melalui engkau, berkat-Ku kepada semua orang "  Abraham dan keturunannya 

akan menjadi penerima berkat Tuhan karena Abraham percaya kepada Allah.  Dan inilah kuncinya. 

Saudara kembali dan Saudara melihat perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian 12, 15 18, 22, 

Saudara melihat bahwa semuanya bergantung, perjanjian dengan Abraham  ini semuanya bergantung 

pada janji-janji Allah kepada Abraham dan iman Abraham dan kepercayaannya kepada janji-janji itu.  

Maka Saudara melihat ketika janji-janji tersebut digenapi, gambaran persekutuan yang dijanjikan.  

 

Tuhan berkata dalam Kejadian 12, " "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah 

bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu.”  Dan Abraham melakukannya dan dia pergi ke 

tempat yang ditunjukkan Allah kepadanya dan Tuhan berkata, "Aku akan memberikan kepadamu dan 

kepada keturunanmu negeri yang kamu lihat di hadapanmu.”  Allah membuat janji-janji yang sama 

kepada anak-anak Abraham yaitu Isak, dan putra Isak  yaitu Yakub.  Dan tanah ini menjadi Tanah 

Perjanjian di mana Allah berjanji Dia akan membangun umat-Nya dan Dia akan tinggal bersama umat-Nya 

di negeri ini dan Tuhan akan membuat kemuliaan-Nya dikenal oleh semua orang melalui kesetiaan-Nya 

kepada mereka.  Segala sesuatu di dalam keturunannya bergantung  kepada kesetiaan janji Allah kepada 

umat-Nya di tempat tersebut  

Meskipun ini hanya sebagian cerita, ketika Saudara sampai ke bagian akhir kitab Kejadian berakhir 

dengan umat Allah, sekarang orang-orang Israel, pergi ke Mesir karena ada kelaparan di tanah tersebut. 

Sehingga Saudara mendapati umat Allah, orang-orang Israel di tanah asing tetap berpegang teguh kepada 

janji-janji Allah yang telah menata panggung untuk bagian selanjutnya dari cerita, Keluaran dalam 

penaklukan. Kemudian Kitab Keluaran melalui I Samuel pasal 8.  Diantara umat Allah Tuhan 

membangkitkan para pemimpin baru di mana Dia akan menunjukkan sekali lagi baik berkat maupun 

penghakiman melalui orang-orang seperti Musa dan Yosua dan Hakim-hakim dan Samuel.  Berkat dan 

penghakiman, jangan lewatkan itu.  Berkat dan penghakiman, keduanya ada di sana.  

Pikirkan tentang - Saudara mungkin bisa menulis ini.  Teka-teki dari Perjanjian Lama, Keluaran 34:6 dan 7. 

Saudara ingat apa yang dikatakan? TUHAN, TUHAN, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, 

berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, 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.”  Jadi Dia adil dan pemaaf , penuh amarah dan penuh belas kasihan.  Bagaimana 

Dia bisa memiliki karakter keduanya?  Inilah yang kita lihat, kita melihat kedua tampilan di bagian cerita.  

Pikirkan tentang murka dan penghakiman-Nya.  Pikirkan tentang malapetaka di Mesir seperti yang kita 
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baca yang memuncak pada anak-anak yang pertama lahir di seluruh Mesir diserang dan meninggal di 

rumah mereka.  Namun kita melihat kemurahan Tuhan melalui Paskah dan Allah telah mendengar 

tangisan umat-Nya dan Dia membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir.  Dia membawa mereka 

ke Gunung Sinai di mana Ia mengungkapkan kemuliaan-Nya kepada mereka dan Ia memberi mereka 

hukum-Nya, Firman-Nya dan Ia membuat janji kepada mereka dan Ia menuntun mereka dengan tiang 

awan pada siang hari dan tiang api di malam hari.  

Jadi kita melihat belas kasihan Tuhan, mungkin yang paling jelas ditampilkan ketika datang untuk 

menempatkan karena Tuhan berjanji aku akan tinggal di antara Saudara, dengan Saudara. Dan gambar 

yang telah kita mulai dalam Keluaran, tepat di tengah-tengah kitab Keluaran adalah tabernakel di mana 

Allah menguraikan bagaimana ia dalam kekudusan-Nya akan tinggal di antara umat-Nya dalam 

keberdosaan mereka melalui persembahan diterima ibadah yang dibuat pada tabernakel . Dan apa yang 

Tuhan lakukan adalah ia memberi mereka hukum dan peraturan untuk ibadah dalam Kitab Imamat dan 

Bilangan, kau ingat? Mereka sampai ke tepi Tanah Perjanjian dan mereka tidak mempercayai Tuhan dan 

Tuhan menunggu dalam disiplin nya untuk seluruh generasi untuk berlalu sebelum ia memimpin mereka 

ke Tanah Perjanjian, sekarang dipimpin oleh Joshua. Dan mereka mengambil Tanah Perjanjian. Mereka 

mengambil semua bangsa-bangsa yang berbeda.  

Maka kita melihat belas kasihan Tuhan, mungkin yang paling jelas diperlihatkan ketika belas kasihan itu 

menjadi nyata karena karena Tuhan berjanji akan tinggal di antara Saudara, bersama Saudara. Dan 

gambaran yang telah kita mulai dalam kitab Keluaran, tepat di tengah-tengah kitab Keluaran adalah 

tabernakel di mana Allah menguraikan bagaimana Dia di dalam kekudusan-Nya akan tinggal di antara 

umat-Nya dalam keberdosaan mereka melalui persembahan ibadah yang diterima yang dibuat di 

tabernakel .  Dan apa yang Tuhan lakukan adalah Dia memberi mereka hukum dan peraturan untuk 

ibadah dalam Kitab Imamat dan Bilangan, Saudara ingat?  Mereka sampai di tepi Tanah Perjanjian dan 

mereka tidak mempercayai Tuhan dan Tuhan menunggu di dalam disiplin-Nya sampai  seluruh generasi  

berlalu sebelum Ia memimpin mereka ke Tanah Perjanjian, sekarang dipimpin oleh Yosua.  Dan mereka 

mengambil Tanah Perjanjian.  Mereka menghadapi semua bangsa-bangsa yang berbeda tersebut.  

Apa tujuan dari semua ini?  Tujuannya adalah kemuliaan Allah dikenal oleh semua orang melalui  

pembebasan yang dilakukan oleh-Nya.  Tuhan melepaskan umat-Nya dari Mesir ke Tanah Perjanjian 

sehingga semua bangsa-bangsa tahu bahwa Ia adalah Tuhan.  Frase tersebut, sehingga Saudara atau 

sehingga mereka akan tahu bahwa Akulah TUHAN disebutkan hampir 50 kali di bagian yang berbeda 

berbeda di dalam kitab Kejadian sampai Bilangan saja.  Tuhan membawa mereka ke Tanah Perjanjian.  
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Dia mengatakan akan menyingkirkan segala dewa asing di tanah tersebut.  Mencerminkan kemuliaan-Ku  

kepada bangsa-bangsa di sekitarnya.  

Ini adalah Allah, Saudara melihatnya.  Dia membawa umat-Nya ke tempat-Nya untuk tujuan-Nya.  Namun 

ketika Saudara mendapatkan di dalam I Samuel 8, Saudara melihat umat Allah memberontak terhadap 

Allah sebagai Raja mereka. Dan mereka berkata, "Kami ingin raja manusia seperti bangsa-bangsa yang 

lain."  Maka Allah memberi mereka apa yang mereka inginkan.  Oh, itu adalah hal yang menakutkan 

ketika Allah memberikan kepada orang berdosa apa yang mereka inginkan. Ini mengarah ke monarki 

persatuan, mulai di dalam I Samuel 9 dan kemudian cerita berulang di dalam I Tawarikh dan bagian awal 

II Tawarikh dimana kita melihat berkat dan penghakiman Tuhan sekarang ditunjukkan melalui Saul dan 

Daud dan Salomo, ketiga raja duniawi ini.  

Dan ketika Saudara melihat kehidupan mereka, Saudara akan melihat baik berkat maupun penghakiman. 

Berkat Tuhan dipersonifikasikan mungkin kebanyakan didalam perjanjian dengan Daud di mana Dia 

berjanji akan membangkitkan seorang Raja melalui keturunan Daud, seorang Raja yang kekal yang 

tahta=Nya akan bertahan selama-lamanya.  Dan ketika Saudara melihat janji-janji kepada Daud dan 

Salomo pada khususnya, Saudara akan melihat mereka berurusan dengan tempat.  Allah berjanji akan 

memberkati raja-raja agar mereka dapat, khususnya Salomo dapat membangun sebuah tempat di mana 

Allah dapat tinggal bersama umat-Nya, yang dikenal sebagai Bait Allah.  Bait Allah, tempat bagi kemuliaan 

Allah untuk tinggal.  

Sekarang umat Allah yang ditempatkan di Tanah Perjanjian dimana Ia telah memberikan kepada mereka, 

Dia berkata, "Daud, Aku akan menyuruh Salomo untuk membangun Bait Allah ini."  Memberkati Salomo 

untuk membangun Bait Allah, tempat yang akan menampilkan kemuliaan-Nya di mana orang Israel dan 

semua bangsa-bangsa dapat datang dan menemukan kemuliaan Allah.  Dan di dalam seluruh proses ini 

kita melihat tujuan terungkap. Kemuliaan Allah yang diperkenalkan kepada semua orang melalui 

pengurapan-Nya, pengurapan-Nya atas raja-raja di monarki, mengurapi raja-raja untuk kemuliaan-Nya. 

Dan kemudian di Bait Allah ini, ingatkah 1 Raja-raja pasal 8?  Saudara mungkin bisa menuliskannya .  

Di dalam 1 Raja-raja 8:41-43, Salomo berbicara tentang bagaimana orang asing akan mendengar nama 

Allah yang besar dan tangan Tuhan yang kuat dan semua bangsa di bumi akan mengenal Nama-Nya dan 

takut akan Dia.  Tetapi seperti yang Saudara baca, kita tahu apa yang terjadi.  Umat Allah  memberontak, 

bahkan raja-raja memberontak dan berdosa dan mereka merendahkan penyembahan kepada  Allah.  

Raja dan warga kerajaan semua memberontak terhadap Allah yang akhirnya menyebabkan monarki 

terbagi dua.  Dalam beberapa pengertian, agaknya seperti anarki.  

Ini adalah kerajaan utara dan selatan kerajaan.  Dengan raja-raja yang berbeda di setiap kerajaan, 

kebanyakan dari mereka hampir semuanya jahat.  Jadi apa yang Tuhan lakukan?  Dia membangkitkan 



 

Página (Page) 
1
1 

 

seseorang selama waktu itu untuk menunjukkan berkat dan penghakiman-Nya dan orang-orang tersebut 

adalah para nabi, para nabi yang meramalkan penghakiman yang menimpa umat Allah.  Berbicara 

mengenai bagaimana penawanan akan menimpa umat Allah.  

Kerajaan utara akan dihancurkan dan kerajaan selatan akan dihancurkan. Yerusalem dan Bait Allah akan 

dihancurkan dan Tuhan membangkitkan para nabi untuk memberikan pesan penghakiman dan harapan 

untuk mengatakan supaya berbalik dan percaya kepada Tuhan, bertobat dari dosa Saudara dan Dia akan 

menyesali murka-Nya. Tetapi orang-orang tidak mendengarkan dan mereka terus di dalam kekerasan 

hatinya melawan Allah dan raja kerajaan utara.  Apakah Saudara ingat, kerajaan utara dihancurkan dan 

kemudian kerajaan selatan dihancurkan dan Bait Allah di Yerusalem yang melambangkan kehadiran dan 

kemuliaan Allah di antara umat-Nya dihancurkan.  

Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah meninggalkan semua umat-Nya.  Kenyataannya adalah kita melihat 

hal ini di kitab-kitab seperti Yehezkiel dan nabi-nabi lainnya dimana Allah bersama dengan umat-Nya di 

tengah-tengah pembuangan.  Dan di pembuangan jauh dari Bait Allah, jauh dari tanah yang telah 

dijanjikan kepada mereka, Tuhan bersama dengan mereka dan menguatkan mereka dan mendukung 

mereka, berjanji untuk memulihkan mereka.  Dan akhirnya Tuhan melakukannya.  Tuhan membawa 

mereka kembali ke Yerusalem sesudah pembuangan.  Dan kita semua, Tuhan membuat kemuliaan-Nya 

dikenal melalui disiplin umat-Nya.  

Tuhan berkata, "Aku akan membuat,"  Yehezkiel 36:22-23, apakah Saudara ingat?  Dia berkata, "' Aku 

akan menguduskan nama-Ku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu 

najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, 

demikianlah firman Tuhan ALLAH, manakala Aku menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan 

bangsa-bangsa.”  Tuhan di dalam disiplin-Nya, menampilkan kekudusan-Nya dan memberikan janji-Nya .  

 

Yesaya 60, "Tetapi terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.  Bangsa-

bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu.”  Dan 

Saudara melihat semua di sepanjang nabi-nabi tersebut, harapan bahkan di tengah-tengah semua 

kegelapan dan penghakiman, murka yang kita lihat ketika kita berjalan melalui musim panas ini 

dansampai ke awal musim gugur.  Tetapi kita juga melihat secercah harapan karena semua nabi-nabi 

tersebut menunjuk kepada seorang Raja yang akan datang.  Yesaya mengatakan seorang Anak akan lahir, 

seorang Anak laki-laki akan diberikan dan Nama-Nya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, 

Bapa yang Kekal, Raja Damai.  
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Maleakhi, kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, ingat apa yang dikatakan? "Tuhan yang kamu cari akan 

datang dengan tiba-tiba." Dan panggung diatur pada titik tersebut selama 400 tahun kemudian, setelah 

400 tahun dalam kesunyian, karena Allah menyatakan Diri-Nya dengan kemuliaan dan akhirnya dalam 

pribadi Yesus. Allah sendiri di dalam daging, berkat dan penghakiman Tuhan sekarang ditunjukkan dan 

ditinggikan melalui Kristus.  Dia adalah nabi terakhir.  Dia adalah imam yang sempurna.  Dia adalah Raja 

yang dijanjikan.  

Segala sesuatu berpusat pada ini dimana Tuhan tidak hanya adil dengan umat-Nya saja tetapi di antara 

umat-Nya, inkarnasi.  Inilah keindahannya. Ketika Yohanes 1 mengatakan, "Firman itu telah menjadi 

manusia."  Ia mengatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita."  Ini kata untuk 

berdiam yang secara harfiah berarti tabernakel berada di antara kita.  Sama seperti kehadiran Allah telah 

menjadi bukti di dalam tabernakel, di Bait Allah, bahkan di tengah-tengah pembuangan, kini kehadiran-

Nya tampak jelas di dalam pribadi Anak-Nya.  Allah di dalam wujud manusia.  

Dalam Yohanes 2 Yesus secara mendasar berkata, "Akulah Bait Allah.  Akulah tempat dimana kamu 

bertemu dengan Allah"  Tempat, Allah di antara umat-Nya berinkarnasi untuk tujuan apa?  Sehingga 

kemuliaan Allah akan tetap dikenal semua orang melalui keselamatan-Nya.  Yesus, Allah dalam daging 

datang dan Ia menjalani kehidupan yang tidak satupun dari kita bisa hidup dan Ia meninggal dalam 

kematian dimana kita semua layak untuk mati.  Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup dan tidak ada yang 

datang kepada Bapa kecuali melalui Dia.  Dan bagi semua orang yang menerimanya, bagi mereka yang 

percaya kepada nama-Nya, Ia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah.  Umat Allah dan tempat 

Allah untuk tujuan Allah, semua berpuncak di dalam pribadi Kristus.  

Itulah sebabnya Injil memberitahukan, "Kerajaan Sorga ada di tangan-Nya."  Namun Saudara sampai ke 

bagian akhir catatan Injil tersebut, di bagian paling awal dari kitab Kisah Para Rasul dan Saudara melihat 

Yesus pergi. Dia bangkit dari kubur dan kemudian naik ke surga setelah kebangkitan-Nya dan Dia 

mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada umat-Nya menuju ke masa kini, Kisah Rasul sampai Yudas, panah 

dan berkat Tuhan dan penghakiman sekarang ditunjukkan melalui gereja-Nya.  

Dimulai di dalam Kitab Kisah Para Rasul, yang mencakup seluruh Perjanjian Baru, berlanjut secara 

kronologis bahkan sampai hari ini, Kristus adalah hakim dari semua manusia dan kekekalan setiap orang 

bergantung kepada respon mereka kepada-Nya.  Bagi setiap orang yang mengaku, bahwa Yesus adalah 

Tuhan dan percaya di dalam hati mereka bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, ia 

akan diselamatkan. Dan Dia, Kristus adalah nabi kita dan kita adalah juru bicara-Nya.  Kisah Rasul 1 

berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 

menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”  Dia adalah 

Imam Besar kita.  Kita telah dijadikan kerajaan imam-imam.  
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Perjanjian Baru berbicara tentang akses kepada Allah, Saudara dan saya bisa datang ke hadirat Allah 

melalui Kristus.  Dia adalah raja kita.  Kita adalah ahli waris-Nya, ahli waris Allah dan menjadi pewaris 

bersama-sama dengan Kristus, gereja, penerima berkat Tuhan, dan semua orang yang menolak Kristus, 

bagian dari gereja, adalah penerima penghakiman Allah.  Umat Allah dan kerajaan Allah, merupakan 

realita yang luar biasa dari Perjanjian Baru.  Bukan Tuhan bersama dengan umat-Nya di dalam tabernakel 

atau Bait Allah atau pembuangan.  

Bahkan Allah di antara umat-Nya di dalam inkarnasi, sekarang ini Allah di dalam umat-Nya, di dalam 

tubuh kita.  Tubuh kita adalah Bait Suci.  Kita adalah bait Roh Kudus.  Kita adalah tempat tinggal Allah. Dia 

datang dan berdiam di dalam kita, bersama kita, di antara kita.  Dan kita tidak mengharapkan bangsa-

bangsa untuk datang dan melihat kemuliaan Allah di Bait Allah. Tidak, kita adalah Bait Allah dan kita yang  

pergi kepada bangsa-bangsa menyatakan kemuliaan Allah.  

Inilah tujuan gereja, kemuliaan Allah disebarluaskan kepada semua orang. "Pergilah," kata Yesus, "Dan 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang 

telah Kuperintahkan kepadamu dan Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman."  Pujilah  

kerajaan-Nya, sebarkan kerajaan-Nya, wujudkan kerajaan-Nya, mengorbankan hidup Saudara demi untuk 

kerajaan-Nya.  Ini adalah gambaran dari gereja.  Kita sedang memajukan sebuah kerajaan. Apakah 

Saudara melihat hal ini?  

Lihatlah grafik ini.  Lihat ini.  Kita berada dalam antrian panjang. Sebuah garis yang dimulai dengan 

penciptaan oleh Allah dan orang-orang ditempatkan  untuk tujuan-Nya untuk menyebarkan kemuliaan-

Nya, untuk memajukan kerajaan-Nya kepada semua orang.  Untuk inilah kita diciptakan.  Kita diciptakan 

jauh lebih dari sekedar barang dan kegiatan di dunia ini.  Kita diciptakan untuk menjadi umat Allah di 

mana Ia berdiam dengan kemuliaan-Nya dan Roh-Nya di dalam kita, memajukan kerajaan Allah kepada 

semua orang.  

Kita menghabiskan hidup kita untuk memajukan kerajaan ini.  Lihatlah diri Saudara sendiri di tengah-

tengah cerita ini.  Ketahuilah bahwa apa yang dimulai dengan Abraham dan Musa dan Yosua dan Elia dan 

Yesaya dan Yeremia dan Yehezkiel dan Petrus dan Yohanes dan Paulus dan sekarang melibatkan A.T Scott 

dan Alberdine Huggins dan setiap pengikut Kristus lainnya di ruangan ini dan setiap orang dimana kita  

memiliki hak istimewa oleh kasih karunia Allah yang memimpin kita kepada Kristus.  Kita adalah bagian 

dari sesuatu yang besar dan mulia dan menuju kemana semuanya ini?  Apa yang harus kita lihat ke 

depan?  

Dan semuanya baik-baik saja, akhirnya kita sampai ke kitab Wahyu. Inilah yang harus kita lihat ke depan. 

Wahyu 21:1.  
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Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang 

pertama telah berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.  Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem 

yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang 

berdandan untuk suaminya.  Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

"Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan 

mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.  Dan Ia akan 

menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi 

perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." 

 

Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru!" Dan 

firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar."  Firman-Nya lagi 

kepadaku: "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. 

Orang yang haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.  Barangsiapa 

menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi 

anak-Ku.  Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-

orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan 

semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala 

oleh api dan belerang; inilah kematian yang kedua." 

 

Pikirkan tentang kerajaan di sini, umat Allah.  Ini adalah berkat Allah yang terakhir dan penghakiman 

Allah.  Di kedua halaman sekarang  ini Saudara telah mendapatkan hanya bagian bawah grafik dan 

kemudian kita kembali lagi kesini ke catatan Saudara juga.  Bagi semua yang telah menghormati Raja, 

gambaran ini adalah sukacita yang tidak terkatakan.  Apakah Saudara mendengar Ayat 6?  "Orang yang 

haus akan Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.”  Sukacita yang penuh dan 

sukacita yang bebas. 

 

Mazmur 16:11 mengatakan, "Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada 

nikmat senantiasa.”  Dan di dalam Wahyu 21 kita akan mengalaminya.  Itulah sebabnya, jangan lewatkan 
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ini, kita meninggalkan kesenangan dan kegiatan di dunia ini.  Bukankah Saudara lihat?  Bukankah Saudara 

melihat ini mengapa tidak masuk akal dengan menyimpan barang-barang lebih banyak untuk diri Saudara 

sendiri di sini?  Itulah sebabnya mengapa hal ini tidak masuk akal untuk hidup seperti ini padahal 

semuanya ada.  Mari kita menjadi sebagian besar dari itu, supaya dengan demikian tidak semuanya ada.  

Kita sedang menunggu hari ketika kita akan melihat semuanya itu terjadi dan sukacita dan kepuasan dan 

kegembiraan yang ada di dunia ini dapat dibandingkan dengan hari itu.  Kita tidak hidup untuk 

kesenangan Birmingham.  Kita hidup untuk kota lain, tempat lain yang akan datang.  Jadi pandanglah ke 

atas, pandanglah ke atas melampaui hal-hal di dunia ini dan kegiatan dunia ini dan melihat ada sesuatu 

yang lebih baik yang akan datang.  Sukacita yang tidak terungkapkan, surga, menunjukkan berkat-Nya 

yang  abadi.  

Kita akan menjadi warga kerajaan dan ahli waris dari seorang Raja bagi mereka semua yang menghormati 

Raja, tetapi bagi mereka yang telah menolak Raja, akan ada keadilan yang tidak bisa diubah, bukan 

sukacita yang tidak dapat diubah.  Cerita ini jauh berbeda bagi mereka yang telah menolak Raja, yang  

diringkas di dalam ayat 7 dan 8.  Kemudian Saudara melihat kembali ke bagian akhir kitab Wahyu pasal 

20, Saudara lihat di ayat 11:  

Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk di atasnya. Dari hadapan-Nya 

lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya.  Dan aku melihat orang-orang 

mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga 

sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan 

mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.  Maka laut menyerahkan 

orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang 

mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya.  Lalu 

maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua: 

lautan api. 

Neraka menunjukkan penghakiman Allah yang kekal.  Dan akan datang hari di mana setiap orang di 

ruangan ini akan berdiri di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah dalam keberdosaan kita dan Dia akan 

bersikap adil.  Tidak satu pun dari kita ingin berpegang pada kebaikan kita sendiri pada hari itu.  Kebaikan 

kita sendiri akan membawa kepada hukuman kekal.  Kabar baik dari injil yaitu bahwa Saudara dapat 

berpegang pada kebaikan orang lain.  

Kristus yang telah datang dan yang telah membayar harga atas dosa-dosa Saudara, ketika Saudara 

percaya kepada-Nya, Alkitab mengatakan, "Dia akan memberi Saudara pakaian kebenaran-Nya sehingga 
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pada hari itu nama Saudara akan ada di dalam kitab kehidupan. Ya, dia merendahkan dirinya sendiri, 

berpaling dari kesombongan dan pemberontakannya dan percaya kepada Kristus " Berbaliklah dan 

alamilah keselamatan-Nya hari ini.  Pria, wanita, anak-anak di dalam ruangan ini, siapa pun yang belum 

pernah percaya kepada Kristus, percayalah kepada-Nya hari ini untuk keselamatan Saudara.  Percayalah 

kepada kematian-Nya di kayu salib, kebangkitan-Nya dari kubur dan letakkan kehidupan Saudara di 

dalam tangan-Nya.  Berpeganglah kepada kebaikan-Nya dan bukan pada diri Saudara sendiri.  Akuilah 

dengan mulutmu, bahwa Dia adalah Tuhan.  Percayalah di dalam hatimu, bahwa Allah telah 

membangkitkan Dia dari antara orang mati.  Maka kamu akan diselamatkan.  

Sukacita yang tidak terkatakan sukacita atau keadilan-Nya yang tidak bisa diuabh.  Sekarang inilah 

tempatnya.  Ikuti di dalam catatan Saudara.  Inilah tempat persekutuan abadi.  Sekarang kita akan pergi 

dengan gambaran sukacita yang tidak terkatakan di surga.  Oh, lihat ini saudara-saudara, kita akan 

bersama-Nya.  Sesungguhnya, Ayat 3 mengatakan, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia 

dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi 

Allah mereka.”  Allah sendiri akan bersama mereka sebagai Allah mereka.  Ini adalah kesukaan tertinggi di 

surga.  

Berhati-hatilah disini.  Berhati-hati di sini.  Ketika Saudara berpikir tentang surga, berhati-hatilah untuk 

tidak berpikir tentang rumah-rumah mewah. Jangan berpikir tentang rumah-rumah mewah. Ketika 

Saudara berpikir tentang surga, ini adalah kesalahpahaman secara total dari Yohanes 14.  Yesus berkata, 

"Di rumah-Ku ada banyak tempat."  Beberapa terjemahan mengatakan rumah-rumah mewah.  Tetapi 

kata tersebut secara harafiah berarti tempat tinggal.  

Inilah kata yang digunakan di sini di dalam Wahyu pasal 21, berbicara tentang bagaimana Allah tinggal 

dengan manusia.  Ini adalah kesukaan tertinggi di surga dimana Allah tinggal tinggal bersama dengan  

manusia dan kita memiliki ini, sepertnyai Allah sedang mencoba untuk berlomba dengan kemakmuran 

negara barat kita.  Kita sangat rentan terhadap materialisme dengan memikirkan surga dalam istilah-

istilah yang demikian.  Kita berpikir, kita berkata, bahkan dengan bercanda jangan mengatakan itu.  

Baiklah ya, di surga kita memiliki semua golf dan semua sepak bola dan semua hal yang kita cintai di 

dunia ini.  Tidak, ini kehilangan poin.  

Saya berpikir tentang, sebelum saya datang ke sini untuk menjadi pendeta, saya banyak bepergian dan 

berhenti di tempat yang berbeda dan tinggal di tempat-tempat yang tidak begitu enak dan di beberapa 

tempat yang benar-benar enak.  Saya ingat satu rumah yang terletak tepat di samping Faith Hill dan Tim 

McGraw.  Sehingga mereka menjadi tetangga sebelah dan rumah ini adalah rumah besar dan bagus, 

rumah yang sangat besar.  Jadi saya sampai di sana dan saya diantar ke kamar saya, kamar yang bagus ini, 
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kamar mandinya terbuat dari marmer yang bagus dan menghadap ke luar dan mereka mempunyai 

semua tanah ini dan sapi dan kuda dan kandang.  Maksud saya kandangnya lebih bagus daripada rumah 

apapun yang bisa saya bayangkan ada pada saat itu.  Dan kemudian kami duduk untuk makan malam di 

meja makan panjang dan salah satu sapi dari luar ditempatkan di atas meja di depan kami dan kami 

menikmati makanan ini dan selalu, ini menarik, selalu tampaknya seperti kasus dimana Saya akan berada 

di tempat-tempat seperti ini ketika Heather tidak bersama dengan saya.  Maka saya akan meneleponnya, 

seperti oh, Saudara kehilangan yang satu ini.  Dan dia akan bersama saya di tempat-tempat yang sedikit 

lain tetapi kemudian saya memikirkan di satu waktu yang lain ketika saya tinggal di rumah seseorang di 

Midwest dan mereka berkata baiklah kami akan membiarkan Saudara tinggal di ruang bawah tanah kami.  

Dan saya pikir oke, baiklah, ini akan menarik. Tetapi saya sampai di ruang bawah tanah dan ruang ini juga 

lebih bagus daripada rumah manapun yang pernah saya masuki.   Dan yang paling keren dari ruang 

bawah tanah ini adalah ada bak mandi air panas yang besar tepat di depan TV layar yang sangat besar.  

Dan ini terjadi pada musim gugur dan di tengah-tengah musim sepak bola, dan Saudara tahu saya seperti 

ini, "Heather, kamu benar-benar kehilangan yang satu ini."  

Tetapi itulah saya dan itulah yang kadang-kadang  kita pikirkan.  Kita memikirkan tempat-tempat yang 

seperti itu dan kita berpikir oh, surga, kita akan memiliki semua fasilitas terbaik yang ditawarkan dunia 

ini.  Jangan lewatkan itu.  Surga bukan tempat di mana kita akan memiliki semua fasilitas terbaik yang 

ditawakan dunia ini.  Surga adalah tempat di mana fasilitas yang terbaik di dunia ini tidak dapat 

dibandingkan dengan kenyataan bahwa kita tinggal bersama dengan Allah.  Dan Dia begitu jauh lebih 

besar dari semua hal yang kita bisa bayangkan dijadikan satu.  

Keindahan surga adalah kehadiran Allah.  Itulah yang kita rindukan.  Itulah yang kita inginkan karena 

ketika kita berada di dalam kehadiran-Nya, kematian akan digantikan oleh kehidupan.  Apakah Saudara 

melihat apa yang Dia katakan di dalam Wahyu 21?  Dia mengatakan, "Tidak akan ada lagi dosa. Tidak 

akan ada lagi penderitaan."  Apakah Saudara melihat Ayat 4?  Allah digambarkan secara pribadi. Dia 

secara pribadi menyeka air mata kita.  

Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi kanker, tidak ada lagi 

penyakit, tidak ada lagi kelaparan dan mati kelaparan, tidak ada lagi sakit dan tidak ada lagi luka, tidak 

ada lagi AIDS, dan akhirnya tidak ada lagi pemisahan, tidak ada lagi rasa sakit karena kematian akan 

digantikan dengan kehidupan. Dan malam akan digantikan oleh terang.  Dengarkan Ayat 22, "Dan aku 

tidak melihat Bait Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian 

juga Anak Domba itu.”  Ini menarik, kita tidak mempunyai waktu untuk menyelami sampai dalam, tetapi 

seperti yang Saudara lihat, dan kita bicarakan tentang hal ini beberapa bulan yang lalu, Saudara melihat 
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dimensi yang dijelaskan di sini dan apa yang Saudara akan lihat itu berbentuk seperti sebuah kubus.  Dan 

kenyataannya adalah dimensi itu dibentuk dengan cara yang mencerminkan yang Mahakudus dan 

gambarannya adalah tidak ada Bait Allah di sini karena kita secara harafiah - seolah-olah kita tinggal di 

tempat yang Maha Kudus di hadirat Allah.  

Dan Saudara lihat deskripsi di sini, sebagai hasilnya, "Dan kota itu," ayat 23, “Tidak memerlukan matahari 

dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah 

lampunya.  Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa 

kekayaan mereka kepadanya; dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab 

malam tidak akan ada lagi di sana.”   Saudara teruskan ke ayat  5 di dalam pasal berikutnya , pasal 22, Ia 

mengatakan, " Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan 

cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja 

sampai selama-lamanya.”  Kematian digantikan dengan kehidupan. Malam digantikan dengan terang.  

Korupsi akan digantikan dengan kemurnian.  

  

Akhir pasal 21:27, " Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan 

kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba 

itu."  Dan kemudian periksalah ini. Kutukan akan digantikan dengan berkat.  Apakah Saudara ingat di 

dalam Kejadian 3:24, pedang, pedang yang bernyala-nyala bergerak ke depan ke belakang untuk menjaga 

manusia, menjaga manusia dari pohon kehidupan?  Saudara teruskan ke pasal 22 – maka inilah bagian 

awal dari Alkitab, Kejadian 3.  

Sekarang Saudara sampai ke pasal terakhir dari Alkitab, Ia mengatakan, "Lalu ia (malaikat) menunjukkan 

kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari takhta Allah dan 

takhta Anak Domba itu.  Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai itu, ada 

pohon-pohon kehidupan yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan daun pohon-pohon itu 

dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa.  Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta 

Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya.” 

Oh, kutukan secara total digantikan dengan berkat, semua mengarah kepada aya yang saya yakin adalah  

lima kata yang paling indah di seluruh Kitab Suci.  Dan saya tahu bahwa saya telah membuat pernyataan 

yang berani tetapi lihatlah Wakyu 22:4. "Mereka akan melihat wajah-Nya."  Inilah yang kita harapkan dan 

yang kita rindukan. Seluruh Alkitab menunjuk kepada hal Ini.  Menjelang hari ketika Saudara dan saya 
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melihat wajah-Nya dan melihat kemuliaan-Nya.  Kita akan bersama dengan Dia dan kita akan melihat 

wajah-Nya.  Inilah tujuan penebusan.  

Tidak seorang pun di dalam keberdosaan kita, bisa melihat wajah-Nya.   Ada hari dimana dosa tidak akan 

ada lagi.  Dan kita akan melihat Dia dalam segala keindahan dan kemuliaan-Nya dan semua keagungan-

Nya. Saudara mungkin mengenal nama, Fanny Crosby, seorang penulis lagu yang terkenal. Fanny, dia 

buta seumur hidupnya dan dia pernah menulis sebuah puisi yang diberi judul "Juruselamatku Yang 

Terutama."  Saya ingin Saudara mendengarkan sebagian dari lagu tersebut.  Ingat, dia buta, yang berarti 

pikirkan tentang hal ini. Yang berarti orang pertama yang akan dia lihat adalah Juruselamatnya.  

Dia menulis, "Ketika pekerjaan hidup saya berakhir dan saya menyeberangi air pasang yang melambung, 

ketika saya akan melihat pagi yang cerah dan mulia. Saya akan tahu Penebus saya ketika saya 

menjangkau sisi lain dan senyum-Nya akan menjadi yang pertama menyambut saya.  Melalui gerbang 

kota dalam jubah putih bersih, Dia akan menuntunku di mana tidak ada air mata yang akan jatuh dan 

lagu-lagu sukacita sepanjang jaman akan berbaur dengan gembira, tetapi yang terutama aku rindu 

melihat Juruselamatku. "  

Bukankah kita semua dalam pengertian yang untuk tujuan yang satu ini? Visi kita di dunia ini dibutakan 

oleh dosa dan ketika kita melihat wajah-Nya, semuanya berubah.  Semua untuk tujuan-Nya, kemuliaan 

Allah dinikmati oleh semua orang.  Ini adalah penyelesaian kerajaan.  Apa yang kita baca dan apa yang 

telah kita baca, minggu lalu di dalam kitab Wahyu, kerumunan yang tak terhitung jumlahnya dari setiap 

bangsa,  orang, suku dan bahasa, banyak sekali seehingga tidak ada yang bisa menghitungnya, dari segala 

bangsa, orang, suku dan bahasa menyanyikan suatu lagu baru.  

Wahyu pasal 5 menggambarkan singa yang seperti domba, Yesus, berada di tengah-tengah takhta. Dan 

dikatakan, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, " Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan 

membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah 

membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.  Dan Engkau telah 

membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja di bumi."  Bersama dengan banyak orang yang tidak terhitung kita akan 

menyatakan bahwa Dia layak dan kita akan menikmati-Nya.  Kita akan menikmati satu sama lain bersama 

Dia selama-lamanya.  Inilah yang kita nantikan.  

Oh dengarkan pernyataan Kristus di dalam kitab Wahyu di bagian akhir.  Dia mengatakannya tiga kali di 

tempat yang berbeda. Wahyu 22:7; garisbawahi ayat ini. Dia mengatakan, "Sesungguhnya, Aku datang 

segera."  Ayat 7, sampai ke ayat 12, "Sesungguhnya Aku datang segera."  Ayat 7, Ayat 12 dan kemudian 

Ayat 20. "Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini mengatakan,"Sesungguhnya Aku datang 
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segera."" Inilah pernyataan Kristus.  Dia akan datang segera, maka teriakan gereja adalah, "Amin. 

Datanglah Tuhan Yesus"  Datanglah segera!. Begitulah Alkitab berakhir.  Alkitab berakhir dengan orang 

yang ditebus yang merindukan kedatangan Raja, merindukan Raja yang akhirnya membawa umat-Nya ke 

tempat-Nya untuk tujuan-Nya.  

Dengan jelas Chronicles of Narnia oleh CS Lewis telah menjadi jauh lebih populer di dalam film.  Dan 

bahkan khususnya selama beberapa minggu terakhir ini saya ingin membacakan untuk Saudara sebuah 

kutipan dari paragraf terakhir, buku terakhir dalam seri itu.  Saya ingin Saudara mendengarnya.  CS Lewis 

menulis, "Ketika Aslan berbicara, ia tidak lagi melihat mereka seperti singa tetapi hal-hal yang mulai 

terjadi setelah itu begitu besar dan indah dimana saya tidak bisa menuliskan tentang mereka. Bagi kami, 

ini adalah akhir dari semua cerita dan kami bisa mengatakan dengan jujur bahwa mereka semua hidup 

bahagia selamanya, tetapi bagi mereka, itu hanya awal dari kisah nyata. Seluruh hidup mereka di dunia 

ini dan segala petualangan mereka di Narnia hanya menjadi sampul dan judul halaman.  Sekarang 

akhirnya semua ini adalah permulaan pasal 1 dari kisah besar dimana tidak ada seorang pun di dunia ini 

telah membacamya, yang berlangsung selama-lamanya di mana setiap pasal lebih baik daripada yang 

sebelumnya. "  

Seluruh kitab ini, seolah-olah adalah halaman sampul dan judul halaman dimana bagi semua yang pernah 

percaya kepada Kristus, merupakan sebuah cerita yang baru saja dimulai dan akan berlangsung 

selamanya-lamanya. Wahyu 11:15 mengatakan, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan 

Dia yang diurapi-Nya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya."   Umat Allah di 

tempat Allah untuk tujuan Allah. 

 


