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Jika anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang anda untuk bersama saya 

membuka kitab Yehezkiel pasal 36. Mengapa Allah mengasihi kita? Mengapa Allah mengasihi anda? 

Kenyataannya adalah bahwa tidak ada sesuatu pun dalam diri anda atau dalam diri saya yang 

menyebabkan Allah untuk mengasihi kita. Bahkan, segala sesuatu dalam diri anda dan saya berseru 

kepadaNya untuk menghancurkan kita. Jadi, mengapa Ia mengasihi kita? Pada pihak lain, sebagian orang 

meninggal dan masuk ke dalam kekekalan di bawah murkaNya. Jadi, mengapa bukan anda atau saya yang 

mengalaminya? Akan lebih adil dan suci dan tepat bagi Allah untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. 

Mengapa Allah mengasihi orang-orang dari Perjanjian Lama? Mengapa Ia mengasihi umatNya, yang 

selalu menentangNya dan memfitnahNya dan mengabaikanNya, dan yang pada setiap kesempatan 

berpaling dariNya. Jadi, mengapa Ia mengasihi mereka?  

Pada pihak lain kita melihat bahwa Allah, dalam arti tertentu, membuang orang-orang kafir lainnya. Kita 

telah melihat bagaimana peri laku orang-orang Israel hampir tidak berbeda dari orang-orang di sekitar 

mereka. Jadi, mengapa Allah menyelamatkan mereka dari kehancuran, dari kehancuran total, bahkan 

setelah kehancurkan kota Yerusalem? Ia membawa mereka ke dalam pembuangan, kemudian Ia 

membawa mereka kembali. Itulah yang ditekankan dalam kitab Yehezkiel. Jadi, mengapa Allah mengasihi 
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mereka? Jawabannya ada di sini dalam kitab Yehezkiel pasal 36. Jawaban ini ada di seluruh kitab ini, 

tetapi dicontohkan dalam pasal ini. Perhatikan ayat 16 bersama  saya. Dalam ayat ini kita melihat 

bagaimana Allah, melalui nabi Yehezkiel, menceritakan apa yang telah dilakukan oleh umatNya dalam 

pemberontakan mereka terhadapNya.  

Dalam ayat 16 Yehezkiel mengatakan, "Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku: ‘Hai anak manusia, 

waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka; kelakuan 

mereka sama seperti cemar kain di hadapan-Ku. Maka Aku mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka 

karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-

berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak 

di semua negeri, Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya.’” Allah mengatakan bahwa Ia 

akan menghakimi  mereka. Apa yang Ia lakukan adalah membuang mereka ke tempat pengasingan. Ia 

mencerai-beraikan mereka. Tetapi juga kita melihat di sini bahwa Allah berjanji, melalui nabi Yehezkiel, 

untuk membawa mereka kembali. Jadi, pertanyaannya adalah, "Mengapa Ia akan membawa mereka 

kembali dan memulihkan mereka?" Karena Ia mengasihi mereka. Perhatikan ayat 20 dan 21 di mana kita 

melihat maksud Allah, “Di mana saja mereka datang di tengah bangsa-bangsa, mereka menajiskan nama-

Ku yang kudus, dalam hal orang menyindir mereka: Katanya mereka umat TUHAN, tetapi mereka harus 

keluar dari tanah-Nya. Aku merasa sakit hati karena nama-Ku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum 

Israel di tengah bangsa-bangsa, di mana mereka datang.”  

Apakah anda melihat apa yang terjadi di sini? Allah berkata, "Ketika umatKu berserakan di tanah orang 

kafir." Menurut anda, apa yang bangsa-bangsa kafir itu pikirkan tentang Allah orang Israel? Mungkin anda 

menjawab, "Ya, mereka akan mengatakan bahwa Allah orang Israel adalah kuat dan mulia dan luar 

biasa." Tidak, nama Allah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa kafir karena perbuatan umat Allah sendiri. 

Jadi, apa yang Allah katakan adalah, "Akhirnya Aku akan bertindak karena Aku peduli dengan namaKu." 

Hal itu cukup jelas dinyatakan dalam ayat 22 dan 23, "Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: 

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bukan karena kamu Aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena nama-

Ku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan 

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

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

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

bangsa-bangsa.” 

Dapatkah anda memahaminya? Biarlah hal ini meresap masuk ke dalam hati anda. Satu-satunya alasan 

bagi Allah untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran adalah karena Allah peduli akan namaNya. Ini 
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adalah realitas yang kita lihat dalam kitab Yehezkiel. Biarkan kebenaran ini membakar hati dan pikiran 

kita pagi ini. Allah menyelamatkan umatNya. Mengapa? Karena Allah merindukan kemuliaanNya. Itu saja. 

Allah mengatakan bahwa Ia menyelamatkan umatNya bukan demi mereka, melainkan demi diriNya. Ia 

menyelamatkan umatNya karena Ia merindukan kemuliaanNya. Karena itu Ia membawa mereka kembali 

dari tempat pengasingan, dan kita akan membaca tentang apa yang terjadi pada waktu itu dalam ayat-

ayat berikutnya. Allah mengatakan, "Aku ingin agar hal ini menjadi jelas." Anda dapat melihat ayat 32 di 

mana pernyataan itu diulangi, “Bukan karena kamu Aku bertindak, demikianlah firman Tuhan ALLAH, 

ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum 

Israel.” Ini bukanlah caranya kita berpikir tentang Allah, bukan? Kita biasanya tidak berpikir tentang Allah 

sebagai satu pribadi yang lebih bersemangat untuk diriNya sendiri daripada untuk umatNya sendiri. Kita 

tidak berpikir tentang Allah seperti itu karena bagi kita hal itu menggambarkan semacam keegoisan, dan 

kita berpikir bahwa keinginan untuk kemuliaan diri sendiri adalah satu karakteristik yang negatif. Dan 

merupakan satu karakteristik yang negatif jika ada orang dalam ruangan ini yang hidupnya berpusat pada 

diri sendiri, yang menginginkan kemuliaan untuk diri sendiri, dan yang menikmati kemuliaan kita sendiri.  

Tetapi itu bukanlah karakteristik yang negatif bagi Allah. Sebaliknya, itulah artinya menjadi Allah. Siapa 

lagi yang dapat memberikan kemuliaan selain kepada dirinya? Siapa lagi yang dapat menginginkan 

kemuliaan untuk dirinya dan yang mengagungkan dirinya? Anda? Atau saya? Tidak ada kecuali Allah 

sendiri.  Karena pada saat pribadi tersebut mengagungkan seseorang atau sesuatu yang lain, maka ia 

bukan lagi Allah yang tertinggi yang layak menerima segala kemuliaan. Berdasarkan naturNya, Allah 

memuliakan diriNya, dan Ia bertindak untuk diriNya, dan demi namaNya. Hal ini terlihat di seluruh kitab 

Yehezkiel hampir sebanyak 70 kali. Jika anda membaca kitab ini, hampir 70 kali anda menemukan kata-

kata, "Mereka akan tahu," atau "kamu akan tahu," atau, "bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah 

TUHAN." Ia menunjukkan kemuliaanNya pada setiap halaman kitab ini. Setiap hal yang Ia lakukan 

dilakukanNya demi namaNya.  

Saya bergumul dalam memikirkan bagaimana kita mengambil kitab ini lalu hanya dalam waktu yang 

singkat dapat merangkum seluruh isinya. Kitab ini berisi peristiwa-peristiwa tertentu yang sewaktu-waktu 

terlihat aneh. Yehezkiel tidak hanya mengatakan sesuatu tetapi juga melakukan sesuatu, apakah itu 

ketika ia mengalami kelumpuhan, atau ketika suatu waktu ia harus berbaring tanpa boleh bergerak pada 

satu sisi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Pada satu titik lidahnya harus ditempelkan ke langit-

langit mulutnya sehingga ia tidak bisa berbicara. Tetapi kemudian ketika ia berbicara, ia berbicara tentang 

penglihatan-penglihatan yang tidak mungkin untuk dipahami, atau tentang gambaran-gambaran yang 

menakutkan. Jadi, bagaimana kita dapat memahami nabi ini, yang ketika istrinya meninggal, Allah 
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memerintahkannya untuk tidak berkabung? Bagaimana kita dapat merangkum gambaran-gambaran yang 

kita lihat dalam kitab ini?  

Apa yang ingin saya lakukan adalah menunjukkan tiga penglihatan utama dalam kitab Yehezkiel, dan 

semuanya berputar di sekitar kemuliaan Allah. Satu penglihatan pada awal kitab, satu penglihatan lagi 

segera setelah itu, dan kemudian satu penglihatan pada akhir kitab ini. Dan saya ingin agar anda melihat 

kemuliaan Allah yang dipertunjukkan di sini. 

Kita perlu menyadari pentingnya kitab ini, karena mungkin pada pagi ini anda akan berpikir, "Terima kasih 

atas pelajaran dari kitab Yehezkiel dalam Perjanjian Lama ini, tetapi apakah ini ada hubungannya dengan 

kehidupan kita di abad 21?" Dan jika anda berpikir demikian, bersabarlah bersama saya, karena ada satu 

kebenaran yang sangat penting yang perlu kita lihat dalam Firman Allah, dan saya percaya bahwa Alah 

ingin agar kita memahami hal tersebut dalam FirmanNya pagi ini. Tetapi untuk itu kita akan mengambil 

beberapa langkah yang lebih untuk mencapai puncak gunung kebenaran tersebut yang mempengaruhi 

segala sesuatu dalam kehidupan kita.  

Jadi, mari kita membuka Yehezkiel pasal 1, dan hal pertama yang saya ingin agar anda lihat ialah 

kemuliaan Allah yang dinyatakan. Kemuliaan Allah yang dinyatakan. Inilah latar belakang penglihatan ini. 

Pada dasarnya, bagian pertama dari kitab Yehezkiel berkaitan dengan apa yang terjadi pada tahun 597 

Sebelum Masehi, ketika raja Yehuda dan sekitar beberapa ribu orang lainnya, termasuk Yehezkiel sendiri, 

diambil dari tanah Yehuda dan dibawa ke tempat pengasingan. Jadi, seluruh kitab ini ditulis sementara 

Yehezkiel berada di tempat pengasingan. Saat itu Yerusalem dan Bait Suci belum dihancurkan. 

Penghancuran tersebut belum terjadi selama sepuluh tahun kemudian. Jadi, dalam bagian pertama buku 

ini, Yehezkiel bernubuat di antara orang-orang buangan tentang kehancuran Yerusalem. Kemudian, 

mendekati pertengahan kitab, Bait Suci dan Yerusalem dihancurkan, dan kemudian pada bagian terakhir 

kitab ini Yehezkiel bernubuat untuk orang-orang buangan setelah penghancuran Yerusalem dan Bait 

Allah.  

Jadi, semua peristiwa ini, mulai dari pasal 1, terjadi ketika Yehezkiel berada di tempat pengasingan. Inilah 

yang terjadi, yakni kemuliaan Allah dinyatakan. Dikatakan dalam Yehezkiel 1:1, “Pada tahun ketiga puluh, 

dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan 

berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah.” 

Kita tidak mempunyai waktu untuk melihat setiap detail di sini. Perhatikan lagi ayat 15. Kita melewati 

ayat-ayat sebelumnya yang berisi berbagai macam gambaran tentang kemuliaan Allah dan tentang 

keempat makhluk hidup. Dan kemudian ia berkata dalam ayat 15: 
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Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-

makhluk hidup itu ada sebuah roda. Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus dan 

keempatnya adalah serupa; buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang 

lain. Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan; mereka tidak berbalik 

kalau berjalan. Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa sekeliling lingkar yang 

empat itu penuh dengan mata. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga 

berjalan di samping mereka; dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, 

roda-roda itu turut terangkat. Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, 

dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup 

itu berada di dalam roda-rodanya. Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu 

berjalan; kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti; dan kalau mereka terangkat dari 

tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk 

hidup itu berada di dalam roda-rodanya.  

Dapatkah anda memahmi apa yang dikatakan dalam bagian itu? Ini sepertinya para seniman telah 

mencoba untuk melukiskan penglihatan dalam Yehezkiel 1 ini, namun tidak berhasil. Jika ada sesuatu 

yang kita pelajari dari Yehezkiel 1, itu adalah kenyataan bahwa Allah adalah tidak biasa. Dalam arti yang 

paling suci, Ia aneh. Ia berbeda. Ia lain. Tidak mungkin untuk diekspresikan melalui kata-kata. Anda dapat 

melihat berulang-ulang dalam pasal ini bahwa Yehezkiel menggunakan kata-kata seperti "seolah-olah" 

atau "dalam rupa." Ini sepertinya ia sedang bepikir keras untuk menyampaikan sesuatu. "Bagaimana saya 

mulai menjelaskan ini?” Mari kita berbicara tentang roda-roda yang memiliki mata dan tentang makhluk-

makhluk yang memiliki wajah-wajah yang berbeda ini. Ini tetang keseluruhan gambaran dalam bagian ini. 

Jadi, saya ingin memberikan beberapa pegangan praktis tentang beberapa hal. Itulah semua yang kita 

bisa diskusikan, dan para pakar Alkitab telah membahas pasal ini, dan kita dapat menemukan beberapa 

kebenaran praktis berdasarkan apa yang Yehezkiel katakan tentang Allah, dan berdasarkan apa yang 

Yehezkiel lihat tentang Allah.  

Ia melihat bahwa Allah adalah maha hadir. Ini sangat penting dan mendasar untuk Yehezkiel dan bagi 

orang-orang yang berada di tempat pengasingan. Ingat, Yehezkiel adalah seorang yang tumbuh di tanah 

yang Allah telah berikan kepada umatNya, di mana Ia telah berjanji untuk tinggal di antara umatNya 

dalam Bait Suci itu. Jadi mereka telah melihat kemuliaan Allah yang terkait dengan satu lokasi tertentu, 

ke satu tempat tertentu. Sekarang mereka sedang berada di tempat pengasingan dan mereka telah 

dipisahkan dari Bait Suci tersebut. Dan dalam penglihatan ini Yehezkiel secara sekilas melihat  kemuliaan 

Allah. Dan kemuliaan Alah ini nyata sejak awal, bahkan dalam gambaran tentang roda-roda yang dapat 

bergerak ke mana-mana. Ini adalah seperti satu kereta mobil, seperti satu tempat ibadah yang dapat 
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berpindah-pindah, dan ini menunjuk kepada realitas yang penting bahwa  kemuliaan Allah memang tidak 

terbatas pada satu tempat saja. Allah dan kemuliaanNya hadir di mana-mana. Bahkan dalam kegelapan 

pengasingan sekalipun, Allah ada di sana. Allah hadir di mana-mana.  

Dan bukan hanya maha hadir, ia adalah maha tahu. Allah adalah maha tahu. Dalam ayat 18, yang baru 

saja kita baca, Yehezkiel mengatakan, "Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa sekeliling 

lingkar yang empat itu penuh dengan mata.” Bayangkan roda-roda tersebut yang mempunyai mata di 

mana-mana. Dan gambaran ini mempunyai makna bahwa Allah, karena Ia adalah maha tahu maka itu 

berarti bahwa Ia melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dilihat, dikenali, dan diketahui 

oleh Allah. Allah yang kita sembah dalam ruangan ini melihat setiap detail dalam semua ciptaanNya dan 

mengetahui setiap detail dalam setiap kehidupan kita lebih baik daripada yang kita tahu. Ia maha tahu. Ia 

melihat segala sesuatu. Demikian juga, Allah maha kuasa. Dikatakan bahwa keretaNya bergerak ke mana 

pun yang diinginkan, kapan pun yang dikehendaki, apa pun arah yang diinginkan. Jika anda membaca 

ayat-ayat 22 sampai 25, anda dapat melihat bahwa penglihatan tentang kuasa Allah ini menampilkan 

gambaran yang menarik, dan membingungkan, tetapi pada akhirnya membangkitkan ketakjuban dan 

keheranan.  

Jadi, di sini kita melihat Allah yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa, dan pada saat yang sama 

adalah setia. Perhatikan ayat 28. Perhatikan apa yang dikatakan pada akhir penglihatan ini, "Seperti busur 

pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. 

Begitulah kelihatan gambar kemuliaan TUHAN.” Dalam penglihatan mereka tentang kemuliaan Allah, kita 

melihat gambaran dari perjanjian Allah dengan Nuh, yaitu pelangi di langit, satu gambaran tentang 

kesetiaan Allah kepada ciptaanNya. Dan di sini kita melihat satu perbedaan besar, yaitu bahwa Nuh 

melihat pelangi setelah badai. sedangkan Yehezkiel melihat pelangi di tengah badai. Dalam kegelapan 

pengasingan, terlihat kecerahan yang menandakan bahwa Allah adalah setia. Dan Allah adalah penuh 

rahmat. Dalam ayat kita bahwa semua penglihatan ini adalah karena Allah membuka langit untuk 

menyingkapkan diriNya. Bukan Yehezkiel yang membuka langit untuk pergi kepada Allah. Allah yang 

membuka langit untuk menyingkapkan diriNya kepada umatNya. Ia adalah setia dan penuh rahmat, dan 

Ia adalah pribadi.  

Jika anda melihat pada akhir semua penglihatan ini, dikatakan oleh Yehezkiel, "Begitulah kelihatan 

gambar kemuliaan TUHAN. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang 

berfirman.” Renungkanlah hal itu. Allah yang maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa ini berkenan 

bukan hanya untuk menampilkan kemuliaan kehadiranNya kepada kita, tetapi juga erat berhubungan 

dengan kita melalui FirmanNya sehingga Ia mau turun untuk berbicara kepada seorang manusia. Biarkan 
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kebenaran ini meresap ke dalam hati anda, bahkan ketika kita duduk di sini pada pagi ini. Alasan 

mengapa hal ini demikian penting dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita adalah karena ini adalah saat 

di mana kita sebagai umat Allah berhimpun untuk mendengar Firman dariNya. Allah berbicara kepada 

kita melalui FirmanNya. Untuk anda, tepat di mana anda sedang duduk, Allah yang maha kuasa, maha 

tahu, dan maha hadir, adalah setia dan dengan penuh rahmat Ia berbicara kepada umatNya. Jadi, ini 

adalah penglihatan tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan.  

Sekarang, mari kita membuka Yehezkiel pasal 8 dan melihat bagaimana kemuliaan Allah diambil. Dalam 

pasal 8 ini Allah memberikan penglihatan yang lain kepada Yehezkiel tentang kemuliaanNya di Bait Allah 

di Yerusalem. Tetapi kali ini, kemuliaan Allah sedang dalam perjalanan keluar. Perhatikan apa yang 

dikatakan dalam pasal 8 ayat 1,  

Pada tahun keenam, dalam bulan yang keenam, pada tanggal lima bulan itu, waktu aku 

duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan ALLAH 

meliputi aku di sana, dan aku menerima penglihatan: Sungguh, ada kelihatan yang 

menyerupai seorang laki-laki, dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah kelihatan 

seperti api dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. 

Dia mengulurkan sesuatu yang berbentuk tangan dan dipegang-Nya jambul kepalaku. Lalu 

Roh itu mengangkat aku ke antara langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan-

penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke 

utara, di mana terdapat berhala cemburuan, yang menimbulkan cemburu itu. Lihat, di sana 

tampak kemuliaan Allah Israel, seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. 

Dan apa yang terjadi dalam beberapa pasal berikutnya, sampai ke pasal 11, adalah tentang bagaimana 

Yehezkiel dibawa untuk melihat-lihat Bait Suci. Dan apa yang ia lihat pada pasal 9 ayat 3 ialah kemuliaan 

Allah Israel yang naik dari atas kerub, tutup pendamaian itu, yang merupakan pusat Bait Suci dan 

memulai satu perjalanan menuju pintu gerbang pelataran Bait Suci. Dalam pasal 10, kita melihat roda-

roda di dalam roda-roda yang berputar kembali, yang pada dasarnya terjadi langkah demi langkah. Dan 

apa yang terjadi dalam penglihatan ini adalah bahwa Yehezkiel melihat gambaran tentang penyembahan 

berhala di seluruh Bait Suci itu. 

Di sini digunakan bahasa yang menunjuk kepada Roh kecemburuan, yang dinyatakan dengan jelas. Allah 

tidak akan membagi kemuliaanNya dengan yang lain. Dan mereka telah memenuhi Bait Suci ini dengan 

berhala. Jadi Yehezkiel dibawa berkeliling dalam Bait Suci untuk melihat semua ini. Dan kemuliaan Alllah 

meninggalkan Bait Suci itu. Perhatikan apa yang dikatakan dalam pasal 11 ayat 22, "Maka kerub-kerub itu 
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mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang 

kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka.”  

Dengarkan apa yang dikatakan dalam ayat 23, "Lalu kemuliaan TUHAN naik ke atas dari tengah-tengah 

kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota.” Kemuliaan Allah meninggalkan Bait Suci, 

meninggalkan kota Yerusalem, menuju ke tempat yang kita tahu adalah Bukit Zaitun yang menghadap ke 

kota itu. Apa yang terjadi di sini ialah bahwa kemuliaan Allah baru saja diambil dari antara umatNya. 

Mengapa? Karena mereka telah menukarkan kemegahan Allah yang benar dengan kesia-siaan dewa-

dewa palsu. Mereka telah memenuhi tempat ibadah ini, Bait Suci ini, dengan berhala dan praktek ibadah 

kafir, dan mereka membungkuk dan menyembah matahari. Pasal 8 dan 9 berbicara tentang hal itu. 

Mereka menukarkan kemuliaan dan kemegahan Allah yang benar dengan kesia-siaan dewa-dewa palsu. 

Dan dalam prosesnya, mereka telah menukarkan kehadiran Allah yang melindungi mereka dengan 

kehadiranNya yang menghukum mereka.  

Inilah yang saya maksudkan. Kita telah melihat bahwa Allah adalah maha hadir. Ia ada di mana-mana. 

Jadi, apakah itu berarti bahwa Allah meninggalkan Bait Suci? Apakah kehadiranNya meninggalkan 

Yerusalem? Tidak, Allah ada di mana-mana. Ingatkah anda bahwa Allah hadir di neraka? Jika Allah tidak 

hadir di neraka, maka Ia bukanlah maha hadir. Jadi, neraka tidaklah sama dengan ketiadaan Allah. Neraka 

adalah ketiadaan kehadiran Allah yang melindungi dan menjaga kita dari pembayaran dosa kita. Neraka 

adalah demonstrasi yang penuh dari murka Allah yang kudus, dalam semua kepenuhannya. Jadi, 

gambaran yang kita lihat di sini di kota Yerusalem bukanlah bahwa Allah benar-benar meninggalkan kota 

itu, melainkan bahwa kemuliaanNya, kehadiranNya yang melindungi sebagaimana yang kita lihat di 

seluruh Perjanjian Lama tidak dialami lagi. Sebaliknya, kehadiranNya yang menghukum yang akan Ia 

tunjukkan melalui orang-orang Babilonia yang akan datang dan menyerbu Yerusalem, lalu 

menghancurkan dan merusak Bait Suci, kemudian yang membawa penduduknya ke tempat pengasingan.  

Allah tidak berbagi kemuliaanNya dengan yang lain. Jadi, kemuliaanNya telah diambil dari Bait Suci dan 

kota Yerusalem. Hal inilah yang mengakibatkan kehancuran Yerusalem yang dinubuatkan dalam kitab 

Yehezkiel. Mari kita lihat pasal 34. Setelah kehancuran Yerusalem, maka isi nubuat Yehezkiel mengalami 

perubahan, dan kita mulai melihat adanya pengharapan yang lebih besar. Karena pada saat itu 

penghakiman Alah telah dinyatakan, dan Ia akan mengembalikan kemuliaanNya, kemuliaan Allah, dan 

menyingkapkan kemuliaanNya. Kemuliaan Allah telah diambil dan kemudian dikembalikan lagi. Jadi apa 

yang kita lihat dalam pasal 34 ialah tentang jalan menuju pemulihan kembali kemuliaan Allah, dan ini 

adalah satu gambaran, satu penglihatan tentang kemuliaan Allah yang dipulihkan. Ini akan diwujudkan 

dalam pasal 43, tetapi saya ingin agar kita melewati jalan yang sama yang ditempuh oleh  Yehezkiel. 
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Bagaimana Allah akan mengembalikan kemuliaanNya di antara umatNya? 

Mari kita mulai dengan pasal 34 yang berisi Firman Allah bagi para pemimpin,  

Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku: "Hai anak manusia, bernubuatlah melawan 

gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-

gembala itu: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah gembala-gembala Israel, yang 

menggembalakan dirinya sendiri! Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan 

oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang 

gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah 

tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat 

tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka 

dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala 

tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-domba-Ku 

berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi; ya, di seluruh tanah 

itu domba-domba-Ku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang 

mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman TUHAN: Demi Aku yang 

hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, sesungguhnya oleh karena domba-domba-Ku 

menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang 

menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembala-Ku tidak memperhatikan 

domba-domba-Ku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-

domba-Ku tidak digembalakannya.” 

Jadi, Allah mengatakan, "Para pemimpin yang telah Aku tetapkan atas umatKu, para gembala, 

mereka membiarkan domba-domba itu terserak, mereka tidak peduli terhadap domba-domba itu, 

dan tidak memberi mereka makan." Karena itu Allah berkata dalam ayat 11,  

Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan 

memperhatikan domba-domba-Ku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari 

dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah Aku akan 

mencari domba-domba-Ku dan Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke 

mana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa 

mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri 

dan membawa mereka ke tanahnya. 

Bagaimana Allah akan melakukan ini? Bagaimana Allah yang berada di tempat yang tinggi akan 

menggembalakan orang-orang di bumi? Perhatikan ayat 23 di mana Allah berkata, "Aku akan 
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mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hamba-Ku; 

dia akan menggembalakan mereka, dan menjadi gembalanya. Dan Aku, TUHAN, akan menjadi Allah 

mereka serta hamba-Ku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, TUHAN, yang 

mengatakannya.” Jadi, bagaimana Allah akan memulihkan kembali kemuliaanNya di antara umat-Nya? 

Hal pertama yang Ia lakukan ialah bahwa Ia akan mengurapi seorang raja yang baru. Yang dibicarakan 

dalam ayat ini bukanlah tentang munculnya kembali Daud dari kematian. Yang dibicarakan di sini ialah 

tentang garis keturunan Daud, garis ke-raja-an Daud. Allah akan membangkitkan seseorang dalam garis 

keturunan Daud, seorang raja yang baru, yang akan memerintah umatNya. Ia akan menjadi hamba Allah, 

"hambaKu Daud." Ia akan menjadi hamba Allah, dan Ia akan menjadi gembala umatNya. Allah berkata, 

"Raja ini, yang  juga adalah seorang gembala, akan mengasihi mereka, merawat mereka, memimpin 

mereka, memberi mereka makan, dan menuntun mereka yang adalah domba-dombaKu."  

Jadi, Allah akan mengembalikan kemuliaanNya dengan mengurapi seorang raja yang baru. Yang kedua, Ia 

melakukannya dengan meresmikan satu perjanjian yang baru. Satu perjanjian yang baru. Dalam ayat 25 

Allah berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan Aku akan meniadakan 

binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tenteram dan 

dapat tidur di hutan-hutan.”  Di sini kita mulai mendengar bahasa yang baru yang berkaitan dengan satu 

perjanjian yang baru, satu perjanjian damai. Kalau saja kita punya waktu untuk melihat bagaimana 

perjanjian-perjanjian yang lama yang telah kita bicarakan terlihat di seluruh kitab Yehezkiel. Jika anda 

melihat pasal 37 ayat 24, anda akan melihat bagaimana Allah berbicara tentang satu perjanjian yang 

baru, satu perjanjian damai, di situ anda bisa melihat bahasa yang mengacu pada semua perjanjian yang 

lama tersebut. 

Ayat 24 mengatakan, "Dan Aku, TUHAN, akan menjadi Allah mereka serta hamba-Ku Daud menjadi raja di 

tengah-tengah mereka. Aku, TUHAN, yang mengatakannya.” Ini adalah rujukan kepada perjanjian dengan 

Daud dalam 2 Samuel pasal 7. "Mereka akan hidup menurut hukumKu dan dengan teliti akan mematuhi 

ketetapanKu", yang merujuk pada perjanjian dengan Musa dalam Keluaran pasal 24. "Mereka akan 

tinggal di tanah yang Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di mana nenek moyangmu tinggal," satu 

rujukan kepada perjanjian dengan Abraham. Perjanjian ini diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, 

yaitu tentang tanah yang Alllah akan berikan bagi mereka untuk didiami. Lalu lihat ayat 26 di mana Allah 

berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Ini akan menjadi perjanjian yang kekal 

dengan mereka." Gambaran yang kita lihat di sini ialah tentang perjanjian yang lama, yang berisi janji-

janji kekal yang dibangun satu di atas yang lain, yang bahkan telah diberikan kepada Adam dan Nuh, 

tetapi kemudian dinyatakan kepada Abraham dan Musa dan Daud, dan sekarang Yehezkiel mengatakan 
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bahwa semua itu akan mencapai penggenapannya pada satu perjanjian yang baru, perjanjian damai yang 

membawa damai yang permanen antara Allah dengan manusia.  

Anda telah sampai ke akhir pasal ini. Kita baru saja membaca dalam pasal 37 tentang perjanjian damai, di 

mana Allah berkata, "Tempat kediaman-Ku pun akan ada pada mereka dan Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, 

menguduskan Israel, pada waktu tempat kudus-Ku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-

lamanya.” Allah akan diam bersama orang-orang berdosa dalam damai. Bagaimana hal ini mungkin? 

Yehezkiel mengatakan bahwa Allah akan membentuk satu umat yang baru dengan satu raja yang baru, 

dengan satu perjanjian yang baru yang diadakan dengan umat yang baru tersebut. Mari kita kembali ke 

pasal 36 ayat 24. Inilah bagian yang sebelumnya telah kita lihat. Dalam ayat 22 dan 23 kita membaca 

tentang rencana Allah untuk bertindak bukan demi mereka melainkan demi diriNya.  Apa yang akan Ia 

lakukan? Ayat 24 dan 25 mengatakan, "Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan 

mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan 

mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu; dari segala kenajisanmu dan dari 

semua berhala-berhalamu Aku akan mentahirkan kamu.” 

Yang dibicarakan di sini adalah satu umat yang baru yang akan memperoleh pengampunan dosa. Mereka 

akan disucikan dari dosa mereka. Allah akan mencurahkan air yang jernih ke atas mereka, untuk 

membersihkan mereka dari kenajisan dan kejahatan dan penyembahan berhala. Allah akan memurnikan 

umatNya demi kemuliaanNya. Dan kemudian anda bisa melihat ayat 26, "Kamu akan Kuberikan hati yang 

baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan 

Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan 

membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku 

dan melakukannya.” Mereka adalah satu umat yang  bukan hanya diampuni dosanya, tetapi juga yang 

dipenuhi dengan RohNya. Ini adalah satu janji. Pernyataan ini menggemakan beberapa kalimat yang telah 

kita lihat dalam kitab Yeremia tentang perjanjian yang baru, tetapi di sini Allah mengatakan bahwa Ia 

akan memberikan RohNya untuk berdiam di dalam mereka, Roh yang akan mengubah keinginan mereka. 

Hati yang keras akan menjadi hati yang taat. Hati yang pernah dingin dan tidak responsif terhadap Allah, 

yang tidak mau berserah kepada Allah, akan diubahkan. Setiap orang Kristen dalam ruangan ini tahu 

bahwa ada saat-saat di mana hati kita menjadi keras seperti batu, tidak responsif terhadap Allah, tidak 

mau berserah kepada Allah, dan kemudian Allah, dalam anugerahNya, membangunkan hati kita dan 

memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat, hati yang merindukan Allah, hati yang responsif 

terhadap Allah.  
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Bukan kita yang memproduksi hati yang baru itu. Allah yang menaruhnya di dalam kita. Ia mengatakan, 

"Aku akan melakukan hal ini. Aku akan mencurahkan air yang jernih. Aku akan memberikan hati yang 

baru. Aku akan menaruh hati ini dalam kamu." Allah yang melakukan hal ini, mengubah keinginan kita, 

dan Ia akan memungkinkan perubahan dalam kehendak mereka. Dan Roh yang ada dalam mereka akan 

memungkinkan mereka untuk berjalan bersama Allah dan mematuhi ketetapan-ketetapanNya. Ini adalah 

hasil pekerjaan Roh Allah di dalam mereka. Mereka akan mampu menaati Allah. Bukan berarti bahwa 

sebelumnya mereka tidak memiliki hukum. Mereka telah memiliki hukum, tetapi mereka tidak dapat 

menaatinya. Dan karena Roh Allah tinggal di dalam umatNya, mereka akan dapat mematuhi, mengalami 

perubahan dalam keinginan mereka, dan kehendak mereka diaktifkan. Dan kemudian Allah berkata, “Aku 

akan membawa mereka ke tempat yang baru." Ayat 28 mengatakan, "Dan kamu akan diam di dalam 

negeri yang telah Kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku akan 

menjadi Allahmu.” Apa tang tertulis dalam sisa kitab Yehezkiel ini akan membuktikan hal itu dengan lebih 

jelas. Ada begitu banyak hal yang apat kita diskusikan berdasarkan bagian tersebut. Kita membutuhkan 

bertahun-tahun untuk membahasnya. Dan ada banyak hal yang dapat didiskusikan dan diperdebatkan.  

Namun yang ingin saya lakukan adalah menunjukkan hal yang paling menonjol dan yang sangat jelas 

ditekankan. Yang terpenting adalah apa yang sangat jelas bagi orang-orang yang mendengar hal itu pada 

waktu itu, dan apa yang sangat jelas bagi kita sebagai umat Allah hari ini, berdasarkan apa yang Allah 

katakan kepada mereka pada waktu itu. Pada dasarnya dalam pasal 38 dan 39 kita melihat penghancuran 

musuh-musuh umat Allah. Dalam pasal 40 Yehezkiel secara sekilas mulai memperoleh penglihatan 

tentang Bait Suci. Dan kemudian dalam pasal 43 kita melihat puncak penglihatan-penglihatan tersebut, 

yakni penglihatan yang ketiga yang sudah kita singgung sebelumnya.  Kita telah melihat penglihatan yang 

pertama dalam pasal 1, lalu penglihatan yang kedua dalam pasal 8 sampai 11. Sekarang mari kita melihat 

pasal 43 ayat 1. Yehezkiel mengatakan,  

Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah 

timur. Sungguh, kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur dan terdengarlah suara 

seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaan-Nya. Yang 

kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika Ia datang untuk 

memusnahkan kota itu dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku 

sembah sujud. Sedang kemuliaan TUHAN masuk di dalam Bait Suci melalui pintu gerbang 

yang menghadap ke sebelah timur, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran 

dalam, sungguh, Bait Suci itu penuh kemuliaan TUHAN. 
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Jadi, apa artinya semua ini? Pengharapan apa yang Yehezkiel berikan bagi mereka? Tempatkan diri anda 

pada posisi orang-orang buangan di Babel, dan dengarkan kata-kata tersebut saat anda membacanya di 

sini dalam kitab Yehezkiel. Mereka akan melihat ke depan ke kota Yerusalem. Mereka akan melihat ke 

depan, sebagaimana kata-kata yang digunakan dalam pasal 37 ayat 28, “pada waktu tempat kudus-Ku 

berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.” Dan Allah akan membawa mereka kembali ke 

sana. Ia akan membawa mereka kembali ke kota Yerusalem, dan di sana, di kota itu, mereka akan 

membangun kembali Bait Suci. Itu bukan Bait Suci yang tepat sebagaimana yang Yehezkiel lihat di sini 

dalam pasal 40 sampai 48. Tidak dimaksudkan untuk menjadi seperti itu. Tetapi seperti yang nanti kita 

baca dalam beberapa minggu mendatang, kita akan melihat kitab Ezra di mana dicatat tentang umat 

Allah yang kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci.Jadi, umat Allah akan dipulihkan 

kembali di tanah mereka, dan Bait Suci akan dibangun kembali.  

Tetapi jelas bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di sini. Ini menyangkut seorang raja yang 

baru dan satu perjanjian yang baru dan satu umat baru pada satu tempat yang baru. Apa yang terjadi 

adalah bahwa jika kita terus membaca dalam sejarah Israel, melewati kitab Ezra, melewati kitab 

Nehemia, dan melewati kitab yang terakhir dari Perjanjian Lama, dan kita sampai pada kitab yang 

pertama dalam Perjanjian Baru, maka kita akan melihat bahwa garis keturunan Daud yang paling awal 

dapat ditelusuri ke seorang pria bernama Yesus. 

Ketika Yohanes memperkenalkan Yesus, ia mengatakan, "Firman itu telah menjadi daging dan diam di 

antara kita," yang secara harfiah berarti membuat kemahNya atau membuat tempat kudusNya di antara 

kita, "dan kita telah melihat kemuliaan Allah." Itulah kemuliaan Allah di dalam daging. Kehadiran Allah 

secara harfiah nyata bersama kita. Dan Alllah  dalam kemuliaan-Nya, melalui seorang raja yang juga 

seorang gembala bernama Yesus, hidup di antara kita dan mengasihi dan menyembuhkan dan merawat 

kita.  

Pada suatu malam Yesus sedang bersama murid-muridNya dan Ia mulai berbicara kepada mereka 

tentang satu perjanjian yang baru. Ia mengambil sepotong roti, memecah-mecahkannya, dan Ia berkata, 

"Inilah tubuh-Ku yang akan Aku berikan untuk kamu." Lalu Ia mengambil cawan dan berkata, "Ini adalah 

cawan perjanjian yang baru yang akan Aku meteraikan dengan darahKu." Dan pada malam itu, kita 

semua melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa Perjanjian Lama terhadap 

kehadiran Allah. Kita menolak dan menentangNya, kita mengabaikan dan memfitnahNya. Kita mengejek 

dan memukul dan mencambuk dan meludahi dan membunuh Yesus yang adalah wujud nyata kehadiran 

Allah, Anak Allah di dalam daging. Namun, ketika Ia menanggung pembayaran dosa kita yang telah kita 

timpakan kepadaNya, ketika Gembala ilahi ini menyerahkan nyawaNya untuk domba-dombaNya yang 
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membunuhNya, pada saat itu tirai Bait Suci yang memisahkan manusia dengan Allah itu terbelah menjadi 

dua, dan terciptalah perjanjian damai di mana manusia dapat didamaikan dengan Allah. Bagaimana itu 

terjadi? Melalui darah Kristus. Melalui Allah dalam wujud manusia yang memberikan hidupNya untuk 

menggantikan kita karena dosa kita, Ia telah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga semua orang yang 

percaya kepada Kristus dapat disucikan dari dosa, diampuni dosanya, penuh dengan Roh Allah, dan 

dimungkinkan untuk berjalan bersamaNya dan menikmatiNya untuk  selamanya.  

Jadi, bagi kita, ketika kita membaca ini, kita tidak melihat ke depan ke kota Yerusalem di bumi, melainkan 

kita melihat kembali ke salib Yesus, yaitu ke hari ketika Kristus, sang Raja dan Gembala, meresmikan 

perjanjian yang baru dan membentuk umat yang baru untuk kemuliaanNya. Dan anda mungkin berkata, 

"Bagaimana dengan tempat itu? Di mana kehadiran Allah sekarang?" Di dalam Kristus, saudara-saudara, 

kita telah menjadi bait suci. Paulus berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, 

bahwa kemuliaan kehadiran Allah diam di dalam kamu?" Damai dengan Allah, berjalan bersama Allah, 

dan kenikmatan bersama Allah. Mengapa? Mengapa Allah melakukan hal ini dalam hidup anda, dalam 

hidup saya, ketika Ia dapat saja menunjukkan kekudusanNya dan keadilanNya dan kebaikanNya dengan 

menghancurkan kita dan menghukum kita untuk selamanya? Dan di sinilah kita tiba pada kebenaran 

mendasar yang mengubah segalanya. Alasan mengapa Allah telah melakukan itu dalam hidup kita adalah 

menyangkut dua hal. Pertama, kita diselamatkan hanya oleh anugerah yang berdaulat dari Allah kita. 

Mengapa anda dan mengapa saya? Jawabannya tidak ditemukan dalam diri anda atau diri saya. 

Jawabannya hanya ditemukan di dalam Dia. Semata-mata oleh anugerah yang berdaulat dari Allah, kita 

telah diselamatkan dan tidak dibinasakan. Jika tidak ada sesuatu pun yang dapat diandalkan di dalam 

saya, apa tujuan keselamatan saya? Mengapa Ia melakukan ini? Yehezkiel mengatakan, "Bukan demi kita. 

Hal ini dilakukan demi namaNya, Ia telah melakukan hal ini demi namaNya." Allah dalam anugerahNya 

yang berdaulat telah menyelamatkan anda karena Ia merindukan kemuliaanNya.. Mungkin anda 

bertanya, "Dave, apakah anda mengatakan bahwa Allah memiliki motif yang tersembunyi dalam 

menyelamatkan saya?" Tidak, tidak, tidak, saya tidak mengatakan itu. Allah yang mengatakan itu.  

Allah menyelamatkan anda dan saya, Ia menyelamatkan kita bukan karena kepedulianNya atas kita, 

melainkan karena Ia peduli akan namaNya, yang berarti bahwa kita telah diselamatkan hanya oleh 

anugerahNya yang berdaulat, dan sekarang kita hidup hanya untuk kemuliaan Allah yang tertinggi Itulah 

tujuan hidup kita. Ia akan memuliakan diriNya melalui segala macam cara yang berbeda. Ini mungkin 

dapat berarti bahwa anda akan berumur panjang dengan kesehatan yang baik di Birmingham, Alabama, 

dan semua itu untuk kemuliaan Allah. Atau, mungkin bahwa anda pindah ke wilayah Barat Tengah, atau 

wilayah Barat Laut di Amerika Serikat, atau ke Afrika Utara, atau ke Asia Timur, dan semua itu untuk 

kemuliaan Allah, untuk menanam gereja di sana. Atau, mungkin itu berarti penyakit kanker, atau 
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infertilitas, atau kemandulan, atau luka hati, atau kepedhan, atau penderitaan, dan semua itu untuk 

kemuliaan Allah. Ini mungkin berarti kehilangan pasangan anda secara tragis, atau kehilangan ibu atau 

ayah anda, atau anak anda, dan semua itu untuk kemuliaan Allah. Hidup kita adalah milikNya yang harus 

digunakan untuk kemuliaanNya.  

Itu berarti anda bersedia, bukan hanya mau, tetapi juga senang merangkul atau menerima apa pun yang 

terjadi. Tidak selalu mudah, tetapi anda merangkul dengan senang hati bahkan termasuk penderitaan 

sekalipun. karena hidup anda bukan tentang menjalani apa yang mudah atau mendapatkan apa yang kita 

ingikan. Hidup anda adalah tentang apa pun yang dapat membawa kemuliaan yang tertinggi bagi Allah. 

Anda dapat menjalani semuanya. Jika itu adalah cara di mana anda dapat memberikan kemuliaan yang 

tertinggi bagi Allah, maka lakukanlah. Dan hal itu mengubah  perspektif anda dalam segala hal. Anda 

mungkin berkata, "Itu sepertinya sesuatu yang sedikit menyedihkan." Tidak demikian. Karena Allah yang 

mulia, yang telah menyelamatkan anda, adalah setia di tengah badai, dan Ia penuh rahmat di tengah 

badai, dan Ia akan memimpin anda di jalan yang mengarahkan anda ke kota yang baru pada suatu hari 

kelak, di mana anda akan melihat wajahNya, dan anda akan melihat kemuliaanNya, dan anda akan 

menikmati kehadiranNya untuk selamanya. Kita melayani dan hidup dan menyembah Allah yang benar-

benar berpusat pada Allah. 


