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Baiklah, pagi ini kita akan banyak mengetahui terlebih dahulu kitab Nahum.  Jika Saudara tidak keberatan, 

ambillah Alkitab Saudara dan bukalah kitab Nahum yang kira-kira ada di tengah-tengah nabi-nabi 

moderen,tepat sesudah kitab Mikha, sebelum kitab Habakuk. 

 

Baru-baru ini seseorang memberitahu saya bahwa ketika saya berkhotbah dari kedua kitab yaitu kitab 

Amos dan kitab Hosea secara bersama-sama, mereka mengatakan bahwa khotbah tersebut merupakan 

khotbah yang paling baik yang pernah mereka dengar dari kedua kitab tersebut.  Heather, mengapa 

kamu tertawa?  Tentu saja, mereka juga berkata bahwa baru pertama kali mereka pernah mendengar 

kedua kitab itu dikhotbahkan secara bersamaan, hanya untuk meyakinkan bahwa mereka tahu ada 

dimana saya.  Saya percaya hal yang sama akan terjadi  pagi ini, mungkin khotbah dari kitab Nahum ini 

akan menjadi khotbah yang terbaik yang pernah Saudara dengar, mungkin khotbah dari kitab Nahum ini 

menjadi khotbah yang terburuk yang pernah Saudara dengar, mungkin khotbah pertama yang pernah 

Saudara dengar. 



 

Página (Page)2 

 

 

Pagi ini, saya ingin berbicara dengan Saudara, ketika Saudara melihat di dalam catatan Saudara tentang 

Prajurit Tuhan.  Saya ingin berbicara kepada Saudara tentang Allah di dalam Kristus sebagai prajurit 

Tuhan kita.  Nahum mungkin merupakan kitab yang paling sulit dilihat dari semua kiab nabi-nabi kecil.  

Bukan pesannya yang sulit dilihat.  Pesannya sangat jelas, tetapi untuk melihat dengan tepat apakah kitab 

ini relevan, tiga pasal untuk kita dalam kehidupan Kristen, pesannya sangat jelas.  Jika Saudara melihat 

judul pasal di dalam kitab Nahum, tentu saja saudara akan melihat tidak ada bagian dari teks aslinya, 

tetapi hanya benar-benar meringkas apa yang Saudara lihat di dalam teks itu.  Saudara melihat bahwa 

pesannya dapat diringkas hanya dalam empat kata: penghakiman Allah terhadap Niniwe atau 

penghakiman Allah terhadap Asyur, bangsa secara keseluruhan. 

 

Saudara melihat murka Tuhan terhadap Niniwe dalam pasal 1, penghancuran Niniwe dalam pasal 2 dan 

kutukan terhadap Niniwe dalam pasal 3.  Saudara mendapatkan tiga pasal disini yang disediakan bagi 

penghancuran kota yang jahat, bangsa yang jahat, ibukota yang jahat, bangsa yang jahat, yang 

sesungguhnya, tidak lebih lama lagi ada.  Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita pagi ini, di seluruh 

ruangan ini, perkataan apa yang dapat melawan kota ini yang tidak lebih lama lagi ada, apa yang mungkin 

dapat dilakukan oleh Saudara dan saya di dalam ruangan ini?  Pikirkan ini.  Kapan terakhir kali – minggu 

ini tidak dihitung.  Kapan terakhir kali Saudara mendengar orang berkata, “Kawan, saya telah membaca 

kitab Nahum akhir-akhir ini dan kitab ini hebat. Saya tidak sungguh-sungguh menyelaminya, tetapi hanya 

merenungkan kitab Nahum.”  Saudara tidak banyak mendengar perkataan seperti, tetapi saya yakin dan 

saya ingin menyarankan Saudara pagi ini bahwa kitab yang singkat ini, yang dapat dibaca hanya dalam 

waktu delapan menit, tetapi kitab yang singkat ini memiliki relevansi yang sangat besar bagi kehidupan 

kita karena kita yang ada di dalam ruangan ini pagi ini menanggung serangan yang banyak sekali 

menyerupai orang-orang pada jaman Nahum.  Jelas sekali, bukan menyerupai  dalam hal berpakaian, 

bukan dalam hal kostum, tetapi dalam hal ini: bahwa kita juga hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke 

dalam dosa secara radikal, bahwa kita hidup di dunia yang jahat dan kacau balau dan berdosa dan malang 

dan putus asa dan hancur, bahwa kita juga memiliki musuh yang menyelewengkan firman Tuhan, yang 

melawan pekerjaan Tuhan, yang sasarannya adalah anak-anak Tuhan. 
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Paulus berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, dia berkata, “Karena perjuangan kita bukanlah melawan 

darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan 

penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.”  Dengan cara yang sama 

orang-orang Niniwe menghadapi musuh, menghadapi tekanan dari luar dan memerlukan firman dari 

Tuhan, demikian juga kita, pagi ini, ketika kita menghadapi musuh, kita perlu, saya perlu dan Saudara 

perlu, mendengar Allah kita yang berkuasa mutlak.  Kita perlu mendengar Allah yang memerintah dan 

inilah pesan yang kita dapatkan dalam kitab Nahum, bahwa ada oposisi yang kita hadapi, tetapi ada Allah 

yang lebih besar dari pada semua oposisi tersebut, dimana Allah berperang menggantikan kita dan demi 

kita.  Kita mempunyai prajurit yang Ilahi.  Dengan kasih karunia Allah, inilah pesan yang ingin saya 

tunjukkan kepada Saudara pagi ini.  Saya ingin Saudara melihat Prajurit Tuhan yang ada di dalam kitab 

Nahum dan kemudian saya ingin kita melihatnya.  Setelah melihatnya, saya ingin kita melihat Prajurit 

yang akan kita lihat di dalam Perjanjian Baru dimana Nahum menunjukkan kita kepada Kristus, dan 

kemudian saya ingin melihat bagaimana Prajurit tersebut berdampak dalam kehidupan kita setiap hari 

ketika kita melakukan pesan dari kitab Nahum tersebut. 

 

Pertama, perhatikan prajurit Tuhan dalam kitab Nahum, dimana gagasan Allah sebagai seorang Prajurit 

berakar, pertama, dalam karakter Allah.  Gagasan sebagai Prajurit dalam kitab Nahum berakar dalam 

karakter Allah.  Saya tidak ingin hanya meletakkan di depan Saudara, ide  atau gambaran bahwa Allah 

adalah seorang Prajurit, tanpa ada sesuatu yang mendukungnya.  Inilah sesungguhnya yang dilakukan 

Nahum.  Dia akan melukis buat kita, sebuah gambar, benar-benar sebuah gambar yang negatif – 

beberapa orang mengatakan kitab Nahum adalah kitab yang paling negatif dari semua kitab yang ada di 

dalam Alkitab - dimana dia melukis buat kita, sebuah gambar Allah sebagai seorang Prajurit.  Ada 

beberapa gambaran yang mengerikan dalam kitab ini, tetapi saya ingin Saudara memperhatikan ini, 

Pertama, Nahum menanamkan idenya karena kasih karunia.  Dia menanamkan idenya dalam karakter 

Allah, dalam tiga hal.  Pertama, kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang cemburu.  Kita melihat bahwa 

Allah adalah Allah yang cemburu.  Lihat dalam pasal pertama, ayat 2 dimana dia mengatakan bahwa 

Tuhan adalah Tuhan yang cemburu dan Tuhan yang pembalas.  Nahum mengingatkan kita langsung dari 

permulaan.  Hal yang paling utama yang di peringatkan kepada kita adalah Allah itu adalah Allah yang 

cemburu, dimana Dia tidak akan mengijinkan ada saingan, bahwa Allah menginginkan, memerintahkan 

kita untuk melayani Dia saja satu-satunya, untuk menyembah hanya kepada-Nya saja, untuk taat hanya 

kepada-Nya saja. 
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Perhatikan lebih banyak pekerjaan praktis yang ada di dalam ayat 2.  Dia tidak menghabiskan banyak 

waktu untuk membongkar apa yang kelihatan, seperti apa Allah yang cemburu itu.  Kita mendapatkannya 

dari bagian lain di dalam Alkitab, tetapi dia membongkar efek yang diakibatkan oleh karena Allah yang 

berkuasa dan Allah yang memerintah.  Lihatlah apa yang dikatakannya, “Dia berkata bahwa Tuhan itu 

cemburu dan menuntut balas.  Tuhan itu adalah Tuhan yang menuntut balas dan murka.  Tuhan 

membalas dendam terhadap musuh-musuhNya dan tetap murka terhadap musuh-musuhNya.”  Dua kali 

kita membaca bahwa Allah menyimpan murka-Nya terhadap musuh-musuhNya.  Tiga kali kita membaca 

Allah membalas dendam, bahwa Allah, karena Dia adalah Allah yang cemburu, maka Allah akan 

membayar kembali setiap perbuatan dan setiap orang yang jahat.  Dia adalah seorang Prajurit karena Dia 

adalah Allah yang cemburu. 

 

Nomor dua, Dia adalah seorang prajurit karena Dia adil.  Mengapa Allah berperang melawan yang jahat?  

Karena Allah adalah Allah yang adil.  Lihatlah ayat 3.  Tuhan itu lambat untuk marah dan besar kuasa-Nya 

dan Tuhan akan, sama sekali tidak, membersihkan kesalahan.  Saya ingin Saudara melihat, sebelum kita 

ganti membongkar keadilan Tuhan, saya ingin Saudara melihat bahwa Tuhan itu lambat untuk marah, 

bahwa Tuhan suka mengampuni, dimana – Yehezkiel pasal 18 ayat 32 memberitahu kita bahwa Allah 

tidak senang dengan kematian orang jahat.  Kita melihat bahwa, ingat tidak? Kita telah melihat hal lain 

dari kota Niniwe di dalam Alkitab dimana Allah mengirim seorang nabi bernama Yunus untuk 

menyampaikan pesan pertobatan dan kasih karunia dan belas kasihan supaya mereka mau bertobat.  Kita 

melihat bahwa 100 tahun sebelumnya, kita melihat bahwa mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan 

Tuhan berbelas kasihan, dikatakan, berbelas kasihan terhadap bencana yang telah Dia rencanakan bagi 

mereka.  Allah itu lambat untuk marah, tetapi akan ada hari dimana kesabaran Allah akan berakhhir.  

Tidak jadi masalah betapa kita berkuasa, atau betapa berhasil atau betapa besar atau betapa luar biasa 

rohani kita.  Dia akan – Dia berkata dalam ayat 3, Dia akan, sama sekali tidak akan membersihkan 

kesalahan kita.  Kita menginginkan Tuhan seperti itu, bukan?  Kita ingin Tuhan akan menghukum 

pembunuhan.  Kita ingin seorang Allah yang akan menghukum perzinahan, yang menentang dunia Hitler 

dan Stalin.  Kita menginginkan seorang Allah yang berperang melawan kejahatan di setiap garis depan. 
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Allah adalah seorang prajurit.  Bagaimana?  Karena Dia cemburu, karena Dia adil dan ketiga, karena Dia 

adalah Allah yang baik.  Nahum pasal 1 ayat 7.  Lihatlah cara dimana Prajurit itu dijelaskan.  Sekarang kita 

memikirkan secara khusus tentang kebaikan dan Prajurit secara bersama-sama, tetapi lihatlah ayat 7, 

“TUHAN itu baik; Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang 

berlindung kepada-Nya.  (ayat 8)  dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama 

sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap.”  Allah yang 

sama yang dijelaskan sebagai Allah yang membalas dendam dan murka, Allah yang sama yang 

mengatakan bahwa gunung-gunung berguncang di hadapan-Nya dan bumi dihalau di hadapan-Nya, yang 

mengejar musuh-musuhNya ke dalam kegelapan, Allah yang sama, dimana Dia adalah benteng bagi 

mereka yang berlindung kepada-Nya.  Dia baik bagi mereka yang mengasihi-Nya.  Ini merupakan 

perkataan keintiman.  Allah mengenal kita.  Dia memiliki hubungan yang intim dengan kita.  Dia 

melakukan kebaikan bagi mereka yang berlindung kepada-Nya.  Bukan hanya kita melihat ide tentang 

seorang Prajurit, yang berakar di dalam karakter Allah, tetapi perhatikan juga bahwa ide seorang Prajurit 

merupakan ungkapan akan kedaulatan Allah, dengan kata lain, bukan hanya siapa Allah itu, tetapi 

tentang apa yang Allah kerjakan.  Merupakan ungkapan akan kedaulatan Allah. 

  

Jika Saudara mau, bukalah Nahum pasal 1 ayat  12.  Saya suka ayat ini dan kita akan membongkarnya 

sekarang sebentar saja.  Lihatlah ayat 12, “Beginilah firman TUHAN: "Sekalipun mereka (berbicara 

tentang Niniwe, berbicara tentang Asyur) utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang 

terbabat dan mati binasa.“  Sekarang saya ingin saudara memperhatikan dua hal disini.  Pertama, 

perhatikan bahwa kekuatan Niniwe tidak ada bandingannya pada jaman Nahum.  Nahum tidak 

menunggu sampai mereka telah berlalu dari tempat kejadian untuk menulis – untuk memberikan nubuat 

ini.  Dia juga tidak menunggu sampai mereka berada dalam keadaan yang benar-benar merosot dan 

terus-menerus.  Dia menulisnya ketika mereka sedang dalam kekuatan yang penuh, ketika tidak ada 

harapan apapun dimana bangsa Asyur akan menyerang dengan tiba-tiba.  Apa yang saya ingin Saudara 

lihat adalah bahwa jika kekuatan Niniwe tidak ada bandingannya dalam jaman mereka, kuasa Allah tidak 

ada bandingannya dengan jaman kapanpun.  Kuasa Allah tidak ada bandingannya dengan jaman 

kapanpun. 

 

Saya ingin menunjukkan hal ini kepada Saudara.  Kita dapat melihatnya di beberapa bagian yang lain, 

tetapi saya ingin Saudara melihatnya dalam kitab Nahum pasal 2 ayat 6.  Bangsa Asyur memiliki kekuatan 
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yang penuh.  Ada bangsa yang kecil yaitu bangsa Israel, dan ada nabi kecil dan inilah yang dia katakan 

dalam pasal 2 ayat 6.  Ini hanya satu lembar teka-teki, apa yang akan terjadi.  Dia berkata bahwa pintu-

pintu di sungai-sungai, ketika Asyur jatuh, ketika Niniwe jatuh, dikatakan, “Pintu-pintu di sungai-sungai 

telah dibuka, dan istana menjadi gempar.”  Ada dua hal, pintu-pintu di sungai-sungai, air akan mengalir 

melalui pintu-pintu tersebut dan istana akan gempar. 

 

Para sejarawan Yunani memberitahu kita di sekitar tahun 612 s.m, bangsa Babilonia melakukan serangan 

yang terus-menerus ke kota Niniwe dan serangan tersebut berakhir selama hampir tiga tahun.  Mereka 

berkemah dekat kota Niniwe dan mereka hanya menunggu orang-orang Niniwe keluar, tetapi dalam 

tahun ketika, hujan turun terus-menerus, dan turun terus, dan terus, dan terus sampai akhirnya, tepi 

sungai meluap.  Pada waktu banjir itu, air mengalir dengan cepat melalui pintu-pintu di sungai-sungai dan 

raja Niniwe tahu bahwa dia akan binasa, maka dia mengumpulkan semua rakyatnya, mengumpulkan 

semua selir-selirnya, keluarganya, harta bendanya, mengumpulkan semuanya di dalam istananya dan dia 

memerintahkan seluruh istana dan semua orang yang ada di dalamnya, termasuk dirinya sendiri, untuk 

dibakar sampai habis.  Bangsa Babilonia datang dan menduduki kota Niniwe dan melenyapkan kota itu 

dari muka bumi.  Pintu-pintu di sungai-sungai dibuka dan istananya gempar. 

 

Saudara-saudaraku, tidak jadi masalah betapa besar sebuah kota, betapa arogannya seorang raja, betapa 

berkuasanya sebuah bangsa, tidak satupun dari mereka, tidak seorangpun yang bisa menjadi tandingan 

buat Allah kita.  Lihatlah betapa ekspresifnya, ide tentang Prajurit yang berakar di dalam karakter Allah, 

ini merupakan ungkapan dari kedaulatan Allah yang membawa kita ke bagian yang terakhir, yang 

merupakan kritik terhadap penghakiman Allah.  Penghakiman Allah bersifat kritis.  Jutaan orang memiliki 

kesan pembersihan tentang penghakiman Allah. Beberapa gambaran yang turun temurun dalam 

beberapa macam suasana yang tidak jelas yang akan kita anggap dan kita berkata, “Yeah, mungkin.  Oke.  

Anda bisa masuk.  Dosa sebenarnya bukan masalah.”  Saya ingin Saudara membandingkan kesan 

pembersihan yang merupakan budaya yang populer, mungkin di dalam beberapa gereja, bandingkan 

kesan dari penghakiman Allah tersebut dengan apa yang benar-benar kita lihat dalam ayat 14.  

Perhatikan penghakiman Allah dalam pasal 1 ayat 14. 
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“Tuhan sudah memberikan perintah kepadamu.”  Dengan kata lain, perkataan ini telah menjadi 

kenyataan.  Penghakiman Allah telah dikeluarkan, dan perhatikan apa yang akan terjadi.  “Terhadap 

engkau, inilah perintah TUHAN: "Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah allahmu 

Aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan; kuburmu akan Kusediakan, sebab engkau 

hina."  Aku akan membuat kuburmu sebab engkau hina.  Teman-teman, kita melihat disini bahwa 

penghakiman ini mengerikan bagi musuh-musuh Allah, penghakiman ini mengerikan bagi musuh-musuh 

Allah. 

  

Nahum pasal 2 ayat 13.  Saya pikir ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling dingin, frase singkat 

dari semua ayat dalam Alkitab.  Ayat ini adalah apa yang Allah katakan melalui Nahum kepada kota 

Niniwe, kepada bangsa Asyur.  Dia berkata, “Lihat, Aku akan menjadi lawanmu.”  Teman-teman, tidak ada 

kata yang lebih dingin, lebih menakutkan, lebih mengerikan di dalam seluruh Alkitab daripada kata-kata 

ini: Aku akan menjadi lawanmu.  Tidak seorangpun di dalam ruangan ini ingin berdiri pada hari terakhir 

dan mendengar Allah berkata, “Aku akan menjadi lawanmu.”  Sama mengerikan bagi musuh-musuh 

Allah, dan ini adalah kabar baik, penghakiman ini juga membebaskan bagi umat Allah.  Dengarkan apa 

yang dikatakan Allah kepada mereka.  Ya, akan datang penghakiman terhadap bangsa Asyur, kota Niniwe 

dan Allah akan – Dia berkata di dalam ayat 14 pasal 1, Dia akan membuat kubur mereka karena mereka 

jahat, tetapi perhatikan apa yang Dia katakan dalam ayat 15 pasal 1, “Lihatlah! Di atas gunung-gunung 

berjalan orang yang membawa berita.”  Ayat ini juga digunakan dalam kitab Yesaya, juga dikutip oleh 

Paulus dalam kitab Roma pasal 10 sebagai kabar baik dari Injil dan lihat apa yang Dia katakan, “Yang 

mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu! Sebab 

tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau; ia telah dilenyapkan sama sekali!” 

 

Kebenarannya adalah ini – kebenaran Nahum, benar-benar, kebenaran dari seluruh Alkitab adalah ini, 

“Allah adalah kehancuran kita yang terakhir karena Dia berperang melawan kita tetapi Allah juga 

merupakan perlindungan kita yang terakhir karena Dia berperang untuk kita.”  Saudara-saudaraku, saya 

rindu saudara-saudara, saya rindu diri saya sendiri, saya rindu saudara-saudara dikuatkan pagi ini, apapun 

musuh-musuh kita, apapun rencana-rencana kita yang tidak baik, apapun kesukaran kita, apapun 

rintangan-rintangan kita, apapun oposisi-oposisi kita, kita mempunyai Allah, seorang Pprajurit Ilahi yang 

tidak dapat dihentikan sama sekali dan mempunyai kedaulatan tertinggi.  Dimana tentang Dia, Paulus 

mengatakan bahwa Dia mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak-Nya, mengenai yang dikatakan 
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Nebukadnezar bahwa  kekuasaan-Nya adalah kekuasaan yang tidak berakhir, kerajaan-Nya adalah turun-

temurun, dimana semua penduduk bumi semuanya terhitung di hadapan-Nya, bahwa Dia melakukan 

yang Dia inginkan menurut kehendak-Nya, diantara penghuni surga, di antara penduduk bumi, tidak ada 

yang dapat menopang tangan-Nya atau berkata kepada-Nya, “Apa yang telah Engkau lakukan.”  Tentang 

Dia, Amsal berkata bahwa tidak ada hikmat, tidak ada nasihat, tidak ada pengertian yang dapat 

membantu melawan Tuhan atau dimana hati raja ada di tangan Tuhan dan Dia membelokkannya seperti 

air sungai yang mengalir kemanapun yang Dia kehendaki. 

 

Garisbawahi dalam kitab Nahum ayat ini, “Allah kita memerintah.”  Dia adalah Tuhan.  Dia berdaulat.  

Bahwa Dia adalah Raja dan disinilah hubungannya, dalam terang semua itu, fakta bahwa Allah 

memerintah, inilah hubungannya.  Tidak ada bantal yang lebih empuk dimana Saudara bisa meletakkan 

kepala saudara dari pada kebenaran dari kedaulatan Allah kita  yang mutlak atas kita.  Tidak ada 

sesuatupun dimana kita dapat beristirahat yang membuat kita lebih nyaman, yang membuat kita lebih 

terjamin dari pada kedaulatan Allah yang mutlak.  Dia tahu dimana saudara berada pagi ini.  Dia tahu 

pergumulan saudara.  Dia tahu luka-luka Saudara.  Dia tahu pencobaan yang Saudara alami.  Dia tahu 

halangan-halangan yang ada di hadapan saudara.  Dia tahu apa yang membebani hati saudara.  Dia tahu 

setiap air mata saudara.  Mazmur 56 mengatakan Dia tahu setiap air mata saudara yang menetes dan Dia 

menyimpannya di dalam botol.  Dia melakukannya. 

  

Apa yang diberitahukan Nahum kepada kita adalah, bukan hanya Dia tahu, tetapi Dia juga membebaskan 

kita dengan kedaulatan-Nya, melakukannya untuk kebaikan kita dalam segala sesuatu yang Dia kerjakan.  

Apa yang saya ingin saudara lihat, karena kita berpindah dari apa yang kita lihat dalam kitab Nahum 

kepada apa yang kita lihat dalam Kristus, kebenaran yang sama, bukan hanya kebenaran di dalam 

Perjanjian Lama, bahwa Allah adalah seorang Prajurit dan Dialah Allah Perjanjian Lama.  Dia adalah Allah 

yang benar-benar keras.  Dialah Prajurit Allah di Perjanjian Lama.  Apa yang saya ingin saudara lihat yaitu 

Allah yang sama yang dicontohkan dalam kita Nahum yang digambarkan dan ditunjukkan dan 

diperlihatkan dalam Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Prajurit kita.  Sama seperti orang-orang pada 

jaman Nahum, kita juga dilahirkan dalam konteks perang, dimana kita memerlukan seorang Prajurit sama 

seperti yang kita lihat dalam kitab Nahum, bahwa kita dilahirkan dalam konteks perang, yaitu perang 

dalam dua hal, karena dosa, kita ada dalam tawanan musuh.    Karena dosa maka kita ada dalam tawanan 
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musuh, dan nomor dua semua ciptaan berada di bawah si jahat.  Bahwa semua ciptaan berada di bawah 

kuasa  si jahat. 

 

Kita mempunyai musuh.  Saudara mempunyai musuh yang jauh lebih besar, lebih jahat dan jauh lebih 

kuat dari pada bangsa Asyur.  Kita mempunyai musuh yang berperang melawan rumah tangga kita, yang 

berperang melawan keluarga kita, yang berperang melawan kehidupan kita.  Kita mempunyai musuh 

dimana tentangnya, pertama, Yohanes 5:18 mengatakan bahwa seluruh dunia ada di dalam 

genggamannya.  Tepatnya pada poin ini Nahum menunjukkan kita kepada Kristus dan kepada Injil 

dimana, seperti orang-orang yang hidup pada jaman Nahum, kita juga mempunyai seorang Raja yang 

juga Prajurit yang namanya Yesus.  Prajurit yang nama-Nya Yesus yang telah melihat keadaan kita yang 

buruk ini, yang telah melihat penderitaan kita, yang telah melihat oposisi kita, yang telah melihat 

penahanan kita, yang telah melihat pemberontakan kita, saudara-saudaraku.  Dalam kasih karunia-Nya 

dan dalam belas kasihan-Nya, Dia telah datang dan Dia telah menendang pintu dan melepaskan 

belenggu-belenggu dan Dia telah melepaskan tawanan-tawanan, melepaskan semua yang ada di dalam 

ruangan ini dan di seluruh dunia.  Kita memiliki Prajurit Ilahi yaitu Yesus Kristus. 

 

Ya, kita dilahirkan dalam konteks perang karena pilihan dan karena kelahiran.  Kita dilahirkan dalam 

konteks tersebut, tetapi puji Tuhan, kita tidak diserahkan kepada kontrol setan.  Ya, kita dilahirkan dalam 

konteks perang, tetapi kita tidak diserahkan dalam kontrol setan.  Itulah sebabnya kita harus mengubah 

dari gambaran Yesus yang lemah atau pemalu atau menyedihkan yang kita temukan dalam budaya yang 

populer.  Kita memerlukan gambaran yang kuat tentang Yesus.  Kita memerlukan gambaran Yesus 

sebagai Prajurit kita yang berperang bagi kita dan ini persisnya kita lihat di dalam Perjanjian Baru. 

 

Kita melihat, contohnya, empat hal.  Satu, bahwa Kristus mengatasi kekuatan si jahat di dalam 

kehidupan-Nya untuk kita, bahwa Kristus mengatasi si jahat selama hidup-Nya.  Contohnya, kita melihat 

di dalam Injil Markus pasal 4, Markus pasal 5 dimana Dia memerintahkan angin dan gelombang, dimana 

Dia mengusir setan, dimana Dia mencelikkan mata orang buta, menyembuhkan orang yang tuli.  Dia 

membangkitkan orang mati.  Dia menyembuhkan orang-orang sakit.  Kita membaca tentang Tuhan Yesus 

dicobai.  Markus memberitahu kita bahwa ketika Dia keluar untuk berperang melawan setan dan 

perhatikan perang ini – Dia keluar untuk berperang dengan setan dan binatang-binatang buas.  Saya tidak 
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tahu apa yang harus dilakukan dengan perang, tetapi Dia keluar pergi ke hadapan binatang-binatang 

buas. 

 

Mengapa kita melihat semua hal ini?  Itu bukan karena Yesus tidak ada yang dikerjakan yang lebih baik, 

tetapi semua ini: mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang mati, mengusir setan, 

memerintahkan angin dan gelombang, semua itu diberikan kepada kita sebagai contoh, sebagai 

pertunjukkan dari ketuhanan Kristus yang lengkap dan mutlak.  Yesus Kristus memerintah atas segala 

sesuatu di surga, segala sesuatu di bumi dan segala sesuatu, puji Tuhan, juga di bawah bumi.  Kita 

melihatnya ketika Yesus mengatasi kekuatan si jahat di dalam kehidupan-Nya dan kita melihatnya, saya 

pikir, ini yang tertinggi, nomor dua, bahwa Yesus menang atas semua musuh-musuhNya di dalam 

kematian-Nya. 

 

Saya ingin Saudara – jika saudara mau, ambillah Alkitab Saudara dan mari kita buka Kolose pasal 2.  

Kolose 2:13-15.  Ini adalah salah satu ayat favorit saya di dalam seluruh Alkitab.  Kolose 2: 13-15.  Saya 

ingin saudara meletakkan diri saudara, saya ingin saudara mendengar bahwa ayat pertama dimana Dia 

berkata ketika kamu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kita adalah sebagai 

tawanan.  Saya ingin saudara melihat diri saudara sendiri, saya ingin saudara mengingatkan diri saudara 

sendiri, mintalah kepada Tuhan untuk membantu saudara dapat melihat diri saudara sendiri yang sedang 

dirantai, mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa dan lihatlah apa yang telah dilakukan Yesus bagi kita.  

Ayat 13 pasal 2, “Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat 

secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala 

pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum 

mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib:  Ia 

telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum 

dalam kemenangan-Nya atas mereka.”  Bukankah ini kabar baik?  Bukankah ini kabar yang sangat baik? 

   

Wahyu pasal 12 ayat 10 mengatakan bahwa setan adalah pendakwa saudara-saudara kita.   Setan 

mendakwa orang-orang kudus Siang dan malam di hadapan Allah.  Apa yang ditunjukkan Paulus kepada 

kita adalah kematian Yesus di atas kayu salib telah mengambil semua kekuatan, semua kebenaran yang 

berasal dari dakwaan-dakwaan setan.  Dia telah, Dia berkata, telah membayar hutang kita.  Allah telah 
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mengambil semua dosa-dosa kita, semua dosa-dosa kita di atas kayu salib 2.000 tahun yang lalu. Seperti 

Dia mengambil selembar kertas, Dia menuliskan semua kemarahan dan kepahitan dan kedengkian dan iri 

hati dan ketamakan dan semua dosa-dosa kita.  Seolah-olah Allah mendaftar semua dosa-dosa tersebut, 

inilah hutang kita kepada Allah dan Allah memyisihkannya.  Perhatikan Dia tidak mengatakan bahwa Dia 

menyisihkannya dan dosa-dosa tersebut tetap ada.  Dia berkata bahwa Dia telah menyisihkan dosa-dosa 

itu.  Bagaimana Allah menyisihkan dosa-dosa saudara dan saya?  Dia melakukannya dengan satu jalan 

yaitu memberikan darah-Nya yang berharga.  Dia dioaku diatas kayu salib.  Dia dipaku diatas kayu salib 

sehingga sekarang, ketika setan mencoba mendakwa kita dan Dia mendaftar dosa demi dosa, dosa demi 

dosa, dosa demi dosa yang telah kita lakukan, Allah sekarang tidak menunjuk kepada dosa-dosa kita lagi, 

tetapi kepada darah Yesus.  Dia telah membuang semua dakwaan sehingga sekarang Dia telah melucuti 

semua senjata iblis – Dia berkata – saya suka bagian ini, pikirkan hal ini.  Setan telah dibuatnya menjadi 

malu karena salib Kristus.  Apa yang kelihatannya merupakan kemenangan yang paling besar bagi setan 

dalam sepanjang sejarah sekarang telah berbalik menjadi kematiannya yang terakhir.  Kristus menang. 

 

Nomor tiga, kita melihat bahwa Kristus memperluas kerajaan-Nya, juga sekarang, melalui gereja.  

Kekuasan Kristus tidak berakhir di kayu salib atau kebangkitan atau kenaikan Tuhan Yesus, tetapi 

sekarang juga, meskipun semua yang tampak kadang-kadang berlawanan di dalam hidup dan dunia kita, 

Yesus memerintah juga sekarang ini.  Kerajaan-Nya tetap berlanjut. 

Saudara pernah memikirkan tentang Amanat Agung?  Pergi dan jadikan semua bangsa murid-Ku.  

Saudara pernah memikirkan tentang Amanat Agung ini sebagai sebuah deklarasi perang?  Seperti yang 

dikatakan oleh Russ Moore bahwa Amanat Agung adalah deklarasi perang melawan semua kuasa-kuasa 

dan semua kerajaan-kerajaan.  Berbicara tentang Amanat Agung, dia berkata, itu berarti melemparkan 

kuasa-kuasa purbakala yang telah lama mencengkeram ciptaan Tuhan sebagai tawanan melalui dosa dan 

kematian.  Ini berarti bahwa kemenangan Mesias yang telah bangkit atas setiap kerajaan dan kuasa yang 

bermusuhan dengan pemerintahan Pencipta mereka.  Ini berarti bahwa Allah telah memegang janji-Nya 

kepada Raja yang diurapi-Nya.  Ini berarti perang. 

 

Saudara-saudaraku, setiap kali kita memberitakan Injil dan seseorang menyerahkan diri masuk ke dalam 

hubungan dengan Kristus, setiap kali mereka berlutut, ini merupakan pertunjukkan akan kedaulatan, 

akan ketuhanan Kristus, akan realita kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita.  Kita mempunyai 
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kesempatan.  Ya, Dia memerintah.  Sekarang Dia mengundang kita masuk dalam pemerintahan tersebut 

dengan memberitakan Injil, tetapi menberitakan kerajaan-Nya dari tempat ini sampai ujung-ujung bumi 

sampai akhirnya, nomor empat, sampai akhirnya Kristus memerintah di atas bumi pada waktu Dia 

kembali.  Mungkin tidak ada gambaran yang lebih jelas dalam seluruh Alkitab, Kristus memerintah. 

 

Dalam wahyu pasal 19 ayat 11-16, dengarkan apa yang dilihat Yohanes.  Dia berkata, “Lalu aku melihat 

sorga terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya bernama: "Yang Setia 

dan Yang Benar", Ia menghakimi dan berperang dengan adil.  Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di 

atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui 

seorangpun, kecuali Ia sendiri.  Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan nama-Nya 

ialah: "Firman Allah."  Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih 

dan memakai lenan halus yang putih bersih.  Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang tajam yang 

akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan 

memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa.  Dan pada 

jubah-Nya dan paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: "Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan."   

 

Pesan dari kitab Nahum sangat sederhana.  Tuhan kita memerintah.  Pesan dari Perjanjian Baru berlanjut 

dengan tema yang sama, tetapi meletakkan daging dan darah di dalamnya, Kristus memerintah.  Dan jika 

ini masalahnya, saya ingin melanjutkan dengan empat cara bagaimana kita mengaplikasikan pesan ini, 

dimana didalamnya kita melihat kehidupan, aktivitas, kedaulatan dari Prajurit Tuhan di dalam hidup kita 

setiap hari.  Nomor satu, kita dapat percaya kepada salib Kristus untuk pengampunan kita.  Ada beberapa 

dari saudara disini hari ini dimana perkataan Nahum pasal 2 ayat 13, lihat, Aku akan menjadi lawanmu, 

bunyinya cocok dengan saudara.  Saudara telah – saudara melawan Allah yang hidup.  Saudara melawan 

firman-Nya.  Saudara tidak berlutut di hadapan Kristus.  Saudara tidak mengakui kedaulatan-Nya, 

ketuhanan-Nya.  Saya mendorong saudara hari ini.  Saudara tidak ingin mendapatkan akhir kehidupan 

saudara, saudara tidak ingin berdiri di hadapan Allah dan mendengar perkataan ini, “Lihat, Aku akan 

menjadi lawanmu.”  Saya meminta saudara, saya memohon dengan sangat kepada saudara, saya 

meminta saudara, maukah saudara mendengar janji Injil bahwa Yesus telah mengambil dosa-dosa kita 

dan Dia telah mati bagi dosa-dosa tersebut dan Dia telah bangkit dalam kemenangan atas dosa-dosa 

tersebut?  Maukah saudara mendengarkan janji Injil, bukan untuk orang lain, tetapi maukah saudara 
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mendengar untuk diri saudara sendiri?  Maukah saudara mempercayainya, berbalik dari dosa saudara 

dan berbalik kepada Kristus? 

      

Nomor dua, bukan hanya kita percaya kepada salib.  Kita juga harus bersyukur untuk kemenangan Kristus 

atas kejahatan.  Kita harus bersyukur untuk kemenangan Kristus atas kejahatan.  Bagaimana kita tidak 

bersukacita untuk belas kasihan Allah yang luar biasa, yang tidak terlukiskan, dan tidak terbatas yang 

ditunjukkan kepada kita di dalam Kristus?    Dimana perkataan, “Lihat, Aku yang menjadi lawanmu,” tidak 

berlaku untuk kita.  Bagaimana semua itu tidak membawa kita kemudian, untuk memuji belas kasihan 

Allah setiap hari?  Maukah saudara minggu ini mengambil – saya akan menantang saudara.  Hanya 

minggu ini, mengambil ayat Nahum 2:13, lihat, aku yang akan menjadi lawanmu.  Ambillah ayat ini dan 

membaliknya di dalam pikiran saudara dan dengarkan ini, lihat Aku yang akan menjadi lawanmu, lihat 

Aku yang akan menjadi lawanmu, lihat Aku yang akan menjadi lawanmu sebagai perkataan diluar Kristus, 

tetapi kemudian mengetahui bahwa kita telah menerima perlindungan di dalam Dia dimana perkataan 

tersebut tidak berlaku lagi bagi kita. 

 

Maukah saudara bersukacita atas belas kasihan Allah?  Nomor tiga, didorong untuk melakukan misi Allah 

bagi dunia.  Didorong untuk melakukan misi Kristus bagi dunia, tetapi di dalam Amanat Agung, kita 

mempunyai kesempatan, kita mempunyai hak istimewa untuk merampas rumah-rumah persediaan 

setan.  Dan kita mempunyai kesempatan untuk bergabung menjadi prajurit dalam memperluas kerajaan-

Nya disini dan di seluruh dunia.  Kita memiliki Injil, kuasa Allah dan keselamatan-Nya yang 

menghancurkan rintangan-rintangan, bersukaria dalam Kristus, yang menunjuk orang datang kepada 

Juruselamat.  Maukah saudara, minggu ini, maukah saudara berdoa dan meminta Tuhan memberi 

saudara setidak-tidaknya satu kesempatan untuk membagikan Injil?  Apakah ada berita yang lebih baik 

daripada kebalikan dari “lihatlah Aku yang akan menjadi lawanmu’ menjadi “lihatlah, Aku ada untuk 

kamu?  Apakah ada berita yang lebih baik di seluruh dunia?  Tidak.  Tidak ada - itulah sebabnya disebut 

Injil.  Itulah sebabnya disebut kabar baik.  Tidak ada yang lebih baik yang dapat kita bagikan.  Bagaimana 

kita dapat menyimpan berita tersebut hanya di dalam ruangan ini?  Bagaimana kita dapat menyimpan 

berita tersebut hanya di dalam rumah kita?  Bagaimana kita tidak bergabung dalam perluasan kerajaan-

Nya, melakukan Amanat Agung, pekerjaan yang mulia. 
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Nomor empat, sebagai penutup.  Percayalah kepada salib, bersyukurlah untuk kemenangan-Nya, 

didorong untuk melakukan misi.  Nomor empat, yakinlah dengan pemerintahan Kristus baik sekarang dan 

selama-lamanya.  Ini harus dibawa pulang.  Luther berkata tentang Nahum, “Nahum mengajar kita untuk 

percaya kepada Kristus dan percaya, khususnya ketika kita kehilangan harapan terhadap semua bantuan 

manusia, kekuatan manusia dan nasihat manusia, dimana Tuhan berdiri disamping mereka yang 

menjadikan Dia perisai dan pelindung dari semua serangan musuh, sehingga mereka menjadi kuat.”  Saya 

sangat suka dengan perkataan Luther ini, saya juga suka dengan perkataan Paulus di dalam Roma 8:31, 

“Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Saudara-saudaraku, apakah yang akan 

kita katakan tentang semua ini?  “Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?”  

 


