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Jikalau saudara memiliki sebuah Alkitab - dan saya harap saudara memilikinya  - saya mengajak saudara 

untuk membukanya bersama  dengan saya dari 2 Samuel 7 -  2 Samuel 7. Pembacaan Kitab Suci minggu 

ini bukanlah bahan pembacaanan  Kitab Suci yang paling ideal untuk Hari Ibu. Apa yang kita dapatkan 

dalam sejarah Perjanjian Lama ini adalah ketika raja Daud pergi untuk berperang, dan memperoleh 

kemenangan demi kemenangan di dalam pertempuran, hal seperti itu lebih sesuai dengan istilah Kita Ini 

Perajurit-Perajurit atau Pemilik Hati Yang Berani daripada Baja dari Magnolias atau Tanpa Tidur di Kota 

Seattle. 

 

Seperti pokok  itu tidak memiliki daya tarik untuk para wanita yang cukup kuat yang mengarah ke Hari 

Ibu, maka mempunyai mempunya itu, dan kemudian dari 2 Samuel 11, Daud dan Batsyeba, seperti  teks 

ini tidak sesuai bagi Hari Ibu yang ideal. Jadi peperangan dan perzinahan - ini bukan gambaran yang  kita 

cari. Saya bergumul dengan hal ini, tetapi saya percaya bahwa 2 Samuel 7 memiliki kata yang kokoh  

untuk para ibu dan para ayah dan keluarga serta pengikut Kristus yang ada ruangan ini, karena ini adalah 

salah satu teks yang paling penting, di dalam Perjanjian Lama untuk memahami bagaimana Allah 

membuat hubungan dengan umat-Nya. 
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Seorang pakar Teologi mengatakan bahwa fasal ini adalah pernyataan teologis yang paling penting dalam 

seluruh Perjanjian Lama. Itu merupakan  suatu pernyataan yang berani, dan saudara mungkin tidak 

menyadarinya ketika saudara membaca 2 Samuel 7. Tetapi apa yang saya ingin tunjukkan kepada saudara 

pada  malam ini adalah bahwa apa yang dinyatakan oleh fasal ini berisi  begitu banyak  pengajaran untuk 

kita tentang apa yang terjadi sampai saat ini, dan begitu banyak untuk mengajar kita tentang apa yang 

akan terjadi dari saat ini, ketika sampai kepada pernyataan  bagaimana Allah berhubungan dengan umat-

Nya. 

 

Jadi  inilah pilihannya: kita akan menggunakan 2 Samuel 7 sebagai dasar pemelajaran kita. Kita akan 

menjangkau semua tempat. Maka karena itu siapkanlah jari saudara untuk membalik-balik halaman, jika 

saudara perlu, kita mulai dengan mencari daftar isi buku, karena malam ini kita tidak  akan menjadi 

pendengar yang pasif. Seperti inilah kita  akan mempunyai  banyak pekerjaan pada  malam ini. Saya 

berpikir bahwa kita akan membalik halaman sekitar 20 tempat-tempat lain yang berbeda di dalam 

Alkitab. Jadi ambillah pensil saudara keluar, bersiaplah untuk menandai semua tempat yang saya 

junjukkan karena saya ingin menunjukkan bahwa pasal ini cocok dalam hubungannya dengan seluruh 

Kitab Suci. 

 

Menarik bukan? Apakah saudara siap? Baiklah, marilah kita berangkat - 2 Samuel 7:1. Kita akan membaca 

fasal ini, dan kemudian kita akan mempertimbangkan bagaimana besarnya kebenaran ini adalah karena 

kita tidak hanya memahami  apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama, memahami apa yang terjadi dalam 

Perjanjian Baru, dan sebagai hasilnya, apa yang terjadi di dalam hubungan kita yang ada di ruangan ini 

dengan Allah. 

 

2 Samuel 07:01: 

 

Ketika raja ( raja) telah menetap dirumahnya dan TUHAN telah mengaruniakan keamanan 

kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada nabi Natan: "Lihatlah, 

aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda" Lalu 

berkatalah Natan kepada raja: " Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab 

TUHAN menyertai engkau. " 
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Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Tuhan kepada Natan: "Pergilah, katakan kepada 

hamba-Ku Daud beginilah firman TUHAN: "  Masakan engkau yang mendirikan rumah bagi-Ku 

untuk Kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak  Aku menuntun orang Israel dari Mesir 

sampai hari ini, tetapi Aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama Aku 

mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah Aku mengucapkan firman  kepada  

salah seorang hakim orang Israel, yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku Israel, 

demikian: Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras ?" Oleh sebab itu 

beginilah kau katakan kepada hamba-Ku Daud: Beginilah firman TUHAN semesta alam;  Akulah  

yang  mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba, untuk menjadi raja 

atas umat-Ku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala  tempat yang kau jalani dan telah 

melenyapkan semua musuhmu dari depanmu. Aku  membuat  besar namamu, seperti nama 

orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan  

menanamkannya,  sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tildak lagi dikejutkan dan 

tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak Aku mengangkat  hakim-hakim 

atas umat-Ku  Israel. Aku mengaruniakan  keamanan kepadamu dari pada semua  musuhmu. Juga 

dibertahukan TUHAN kepadamu: TUHAN akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila 

umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek 

moyangmu,maka  Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan 

Aku akan .mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan  rumah bagi nama-Ku, dan 

Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-selamanya. Aku akan menjadi Bapanya, 

dan ia akan menjadi anak-Ku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka Aku akan menghukum  dia 

dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan  yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi 

kasih setia-Ku tidak akan hilang dari padanya seperti yang Kuambil dari pada Saul, yang telah 

Kujauhkan dari  hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya 

dihadapan-Ku,  tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan 

tepat seperti penglihatan ini Natan memberitahukan kepada Daud. 

 

Lalu masuklah raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan TUHAN sambil berkata, 

"Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku 

sampai sedemikian ini? Dan hai ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan Allah: sebab itu 

Engkau   telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu dalam masa yang masih jauh dan 
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telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah 

yang dapat dikatakan Daud  kepada-Mu lebih lagi dari pada itu. Bukankah Engkau yang mengenal 

hamba-Mu ini, yan Tuhan Allah. Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu telah melakukan 

segala perkarayang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu 

Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah 

selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di 

bumi seperti umat-Mu Israel, yang  Allahnya  pergi membebaskan untuk umay-Nya, untuk 

mendapat nama bagi-Nya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi 

mereka,  dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka darim depan umat-Nya. 

Engkau telah mengokohkan bagi-Mu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. 

dan  Engkau ya TUHAN, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya TUHAN Allah, tepatilah untu 

selama-lamanya janji  yang Kauucapkan mengenai  hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya dan 

lakukanlah  seperti yang Kaujanjikan itu. Maka  nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-

lamanya, sehingga orang berkata, "TUHAN semesta alam ialah Allah atas Israel,maka keluarga 

hambamu Daud akan tetap kokoh dihadapan-Mu. Sebab Engkau, TUHAN semesta alam, Allah 

Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian:Aku akan membangun keturunan 

bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini 

kepada-Mu. Oleh sebab itu ya TUHAN , Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mulah 

kebenaran; Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu.Kirtanya  Engkau 

sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk 

selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah , Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena 

berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. " 

 

Ya Tuhan Allah, kami duduk di sini dengan Firman-Mu di hadapan kami malam ini mengagumi  kenyataan 

bahwa Allah yang Esa yang kepada-Nya Daud berdoa,  hadir juga di sini Allah yang Esa yang sekarang 

kami sedang berdoa kepada-Nya. Kami ingin belajar pada mala mini, arti dari berhubungan dengan Tuhan 

dan manfaatnya bagi kami dalam  berhubungan dengan Tuhan.  Kiranya Roh-Mu mengajar kepada kami, 

untuk berpegang kepada Firman yang telah berlangsung sepanjang generasi orang percaya dan 

membawanya untuk menghidupkan hati kami malam ini. 

 

Jadi kami berdoa agar Roh TUHAN akan melakukan itu di tengah-tengah kami; yang akan mengubah kami 

dan mentransformasi kami. Kami berdoa bahwa akan ada orang yang hidupnya diubahkan secara kekal 
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pada malam ini oleh Firman Tuahn, dan umat-Mu akan dibangun berdasarkan janji-janji TUHAN, 

perjanjian TUHAN  terhadap Daud dalam 2 Samuel 7. Bantulah  kami, kami  berdoa, untuk kemuliaan 

nama TUHAN. Amin. 

 

Baiklah, begini sauadar: kita telah membicarakan  begitu banyak  perjanjian-perjanjian yang berbeda. Dan 

inilah jenis susunannya. Kita telah melihat empat persyaratan yang berbeda dalam Kitab Suci, dan kita 

telah membicarakan tentang keempat  perjanjian itu. Pertama, Adam - perjanjian penciptaan - Allah yang 

berkaitan dengan Adam dan Hawa melalui menjanjikan kepada mereka - pada permulaan, Kejadian 1 dan 

2, dan kemudian bahkan saat dosa memasuki dunia. 

 

Dan Kejadian 3:15, Allah berjanji untuk mengirim orang yang akan menghancurkan musuh, 

menghancurkan ular itu dan membawa penebusan - menebus suatu umat untuk diri-Nya sendiri. Jadi 

saudara mempunyai  Adam, perjanjian penciptaan. Kemudian yang kedua, Nuh, perjanjian 

pemeliharaan. Sebenarnya, untuk pertama kalinya  kita bertemu ungkapan perjanjian disebutkan adalah 

dalam hubungan Allah dengan Nuh - kata yang sebenarnya. Dan perjanjian  Allah itu tidak pernah lagi 

terulang untuk menghancurkan ciptaan-Nya melalui banjir seperti yang telah dilakukan-Nya. Dia akan 

memelihara umat-Nya sampai akhir. Tanda dari perjanjian itu adalah sebuah pelangi. 

 

Yang menetapkan ruangan untuk perjanjian yang ketiga - Kejadian 12, Kejadian 15, Kejadian 17 - 

Abraham, perjanjian tentang janji. Dan TUHAN berkata kepada Abraham - Abram dalam Kejadian 12 - Aku 

akan memberkati engkau, dan berkat yang sudah terlihat seperti ini ketika datang kepada keturunan-

keturunan Abraham. Hal ini terungkap dalam fasal-fasal yang akan datang. Ketika datang kepada 

keturunanmu, ketika datang ke negeri yang  Aku akan membawa  kamu kesana - Aku akan memberkati 

kamu dengan  berkat yang besar, dan dari hasilnya  semua bangsa di bumi akan mendapat berkat melalui 

kamu. 

 

Saya berkhotbah tentang teks-teks ini ketika saya berada di India awal tahun ini. Kami melihat Kejadian 

12 dan 15 dan 17, 18, 22 - mereka semua bersama. Dan benar-benar setelah itu, apa yang terjadi dengan 

Ishak dan Yakub, kita melihat perjanjian janji terwujud. Allah telah berjanji, janji-janji yang diberikan 

kepada para bapa leluhur bangsa ini, para bapa orang beriman, dan mereka hidup pada berdasarkan 

janji-janji itu. Yang menetapkan urutan – saat umat Allah berakhir dalam perbudakan di Mesir. 
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TUHAN membebaskan  mereka keluar dari negeri Mesir dan membawa mereka ke Gunung Sinai, dimana 

Musa kita lihat memperoleh  perjanjian hukum. Ada di Gunung Sinai Allah menyatakan kemuliaan-Nya 

kepada umat-Nya, dan kemudian memberinya perintah-perintah-Nya,dalam  hukum Taurat-Nya.  Kita 

telah membicarakannya  sebelumnya. Saya ingin mengingatkan saudara lagi malam ini, ketika kita 

melihat perjanjian-perjanjian yang berbeda dalam Kitab Suci, ketika saudara memiliki perjanjian yang 

baru datang muncul kepermukaan, perjanjian yang baru itu tidak datang di tempat kejadian dengan cara 

yang membatalkan semua perjanjian sebelumnya. 

 

Ini nampaknya tidak seperti baik, sekarang saudara mempunyai perjanjian hukum dengan Musa, 

perjanjian janji dengan Abraham hanya berganti. Sebaliknya, apa yang terjadi adalah masing-masing 

prioritas adalah membangun lain, dan kita melihat semakin  kita berjalan maju saat melalui sejarah 

penebusan, sebagaimana Allah berhubungan dengan umat-Nya. Dan itu akan terus maju sepanjang jalan 

sampai kita melihat perjanjian baru yang dengannya kita berhubungan dengan Allah dalam Perjanjian 

Baru. 

 

Tetapi isi maksud ini berarti untuk memahami perjanjian baru - bagaimana saudara dan saya 

berhubungan dengan Allah - kita harus mengerti bagaimana Allah telah berhubungan dengan umat-Nya 

sebelum masa kini. Ini adalah salah satu hal paling tenang. Ini sebabnya mengapa saya mencintai lagu 

kita nyanyikan, lagu kedua kita telah nyanyikan, Oleh Karena  Iman. Bukankah itu merupakan pikiran yang 

luar biasa untuk menyadari bahwa kita berdiri dalam barisan panjang dari orang-orang yang selama 

beberapa generasi - sepanjang perjalanan kembali kepada Abraham – benar-benar sebelumnya, tetapi 

dengan Abraham dengan dimulainya generasi umat Allah.  Generasi-generasi orang yang telah berjalan 

bersama dengan Allah. Benar.  Allah Abraham adalah Allahmu juga. Dan Allah yang sama yang disebut 

oleh Musa bertemu di Gunung Sinai adalah Allah yang sama yang saudara dan saya temui pada besok 

pagi ketika kita punya waktu tenang. Itu sangat mengagumkan. Allah yang sama yang berbicara tentang 

janji-janji-Nya kepada Daud adalah Allah yang sama yang dengan-Nya kita berbicara tentang-Nya pada 

minggu lalu. Dia bukan hanya gembala-Nya Daud - Dia adalah juga gembala saudara. 

 

Jadi kita perada di dalam barisan yang panjang, yang membawa kita kepada gambaran keseluruhan dari 

apa yang terjadi di 2 Samuel 7 tepat  ke catatan kita, karena ini merupakan hal yang sangat besar untuk 
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memahami bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Jadi, saudara mempunyai empat perjanjian ini  

yang kita semua menyusun urutannya  untuk perjanjian yang  kelima ini yang benar-benar adalah yang 

terakhir yang kita lihat dalam Perjanjian Lama, dengan perjanjian kerajaan bagi Daud.. Sekarang saudara 

melihat di dalam 2 Samuel 7, saudara  berkata, "Yah, saya tidak melihat kata perjanjian di  mana-mana." 

 

Dan saudara benar, itu tidak ada di sana. Yang paling dekat dengan itu ada dalam ayat 15 di mana Allah 

berbicara tentang kasih setia-Nya, Hesed, yang merupakan kata yang kadang-kadang digunakan sebagai 

sinonim untuk  kata perjanjian dalam Kitab Suci. Tetapi saudara benar-benar tidak melihat kata perjanjian 

disebutkan di sini. Sekarang ada lain bagian dari Perjanjian Lama yang merujuk kembali ke 2 Samuel 7 dan 

berbicara tentang perjanjian Allah dengan Daud yang menyebabkan mengapa hampir semua sarjana 

Perjanjian Lama menyebutnya sebagai bagian perjanjian Daud; Allah masuk ke dalam ikatan perjanjian 

dengan Daud. 

 

Sekarang apa yang saya ingin tunjukkan adalah bagaimana perjanjian ini di sini berhubungan, 

membangun, paralel, dengan semua cara yang Allah pakai untuk berhubungan dengan umat-Nya dalam 

perjanjian sampai saat ini. Jadi kita tidak akan berubah banyak di sini, tetapi jika saudara tidak 

berkeberatan umtuk menulis dalam Alkitab saudara - jika saudara, kemudian hanya berpura-pura bahwa  

ini tidak terjadi di sekitar saudara. Namun jika saudara tidak menentang, saya ingin hanya menunjukkan, 

seperti jika kita mempelajari  2 Samuel saya hanya ingin memberikan beberapa ayat di mana saudara 

dapat kembali dan melihat dan melihat bagaimana apa yang Allah katakan kepada Daud di sini adalah hal 

yang sama dengan yang Dia katakan kepada Abraham dan Musa sebelumnya. 

 

Jadi saudara melihat misalnya pada 2 Samuel 7:9, dan Allah berkata, "Aku telah menyertai engkau di 

segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku  membuat 

besar namamu  seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi "  Apakah saudara ingat bahwa Allah 

telah pernah mengatakannya kepada orang lain" Aku akan membuat namamu besar " Itu adalah 

Abraham - Kejadian 12.: 2. Jadi tulislah catatan kecil di ayat 9 - Kejadian 12:2.  Itulah merupakan awal dari 

perjanjian Allah kepada Abraham. 

 

"Aku akan membuat namamu besar, Abram." Ini merupakan gambaran yang sama. Kemudian saudara 
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bisa sampai ayat 10 (2 Samuel 7), "dan Aku akan menunjuk tempat bagi umat-Ku Israel dan akan 

menempatkannya di sana, sehingga mereka dapat tinggal di tempat mereka sendiri dan tidak diganggu 

lagi." Apakah Allah di masa lalu berjanji kepada umat-Nya suatu tempat untuk tinggal ? Tentu 

saja. Saudara melihat Kejadian 15:18. Allah berkata kepada Abraham, "Aku akan memberikan tanah ini." 

Dia mengucapkan - dari sungai Efrat ke suatu daerah baru lalu ke daerah yang lain. 

 

Dan berikut adalah Daud duduk  sedang mendengarkan Allah berkata, "Aku akan menentukan tempat 

bagimu untuk tinggal" Ini merupakan hal sama dengan yang Allah sudah janjikan kepada 

Abraham. Sekarang saudara melihat ayat 12, "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat 

perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang 

kemudian,anak kandungmu yang kemudian, anak kandungmu, dan Aku akan mengkokohkan 

kerajaannya." Buatlah sedikit catatan di sana - Kejadian 17:3-7. 

 

Kejadian 17:3-7 adalah ketika Allah mengatakan kepada Abraham, " Aku akan membuat engkau  beranak 

cucu amat banyak" - kata yang sama - keturunan - benih itu akan datang dari kamu – garis keturunanmu, 

melalui keluargam " Dan kemudian. Dia juga mengatakan dalam Kejadian 17, "dan dari padamu akan 

berasal raja-raja." Dan di sini adalah Allah berbicara kepada seorang raja, kata-Nya: "Aku akan 

mengkokohkan kerajaan anakmu." Ini adalah gambarannya. Ini tepat seperti apa yang Allah katakan 

kepada Abram. 

 

Maju lebih jauh - lihat 2 Samuel 7:14, "Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anak-Ku." Kita 

akan membicarakan hal ini lebih sedikit dalam, tetapi menulis catatan kecil di sana yang menunjuk ke 

Keluaran 4:22. Ini bukan pertama kalinya Allah menyebut istilah umat-Nya atau seseorang sebagai anak-

Nya. Keluaran 4:22, ketika Musa akan bertemu Firaun, Allah berkata, " Maka engkau harus berkata 

kepada Firaun: Baginilah Firman Tuhan:Israel ialah anak-Ku." Dan inilah gambaran dari anak - kita akan 

berbicara tentang apa artinya ini di dalam 2 Samuel 7:14 . 

 

Tetapi gambaran dari  Allah yang berhubungan dengan orang sebagai seorang ayah dengan anak adalah 

apa yang kita lihat dalam perjanjian-perjanjian sampai saat ini. Kemudian saudaramelihat  ke 2 Samuel 

7:23-24, dan Daud berdoa. Dia mengatakan, "Tuhan menebus suatu umat untuk Diri-Mu  sendiri." 

Tulislah sedikit tidak keluar ke sisi sana - Keluaran 6:6-7 - itu hampir tepat sama dengan  bahasa yang 
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sama ketika Allah memerintahkan Musa, "Aku akan menebus suatu umat untuk diri-Ku sendiri , dan 

mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka, "  yang benar-benar merupakan  

bahasa suatu perjanjian. 

 

Saudara kembali hingga - saya melompati ayat 22 - karena itu Tuhanlah yang besar, ya Tuhan. Tidak ada 

yang seperti Tuhan. Tidak ada Allah di samping Tuhan. Itu merupakan seluruh tekanan di dalam kitab 

Keluaran. Tulislah catatan kecil di sana, Keluaran 15:11, Keluaran 8:10, Keluaran 9:14.8:10, 9:14, 15:11 - 

semua dari mereka, seluruh tekanan adalah bahwa Allah mengatakan semua di seluruh Keluaran, "Aku 

akan menunjukkan kepada Firaun bahwa tidak ada yang seperti Aku." Dan apa isi doa  mereka ketika 

mereka meninggalkan Mesir di belakang mereka dalam Keluaran 15:11 adalah, "Tidak ada Allah seperti 

Tuhan." 

 

Allah menunjukkan bahwa tidak ada nama lain yang patut disembah seperti Dia. Jadi apa yang saudara 

lihat adalah ada kesamaan dengan seluruh gambaran yang mengembangkan apa yang telah Allah lakukan 

sebelumnya. Sekarang saya ingin saudara-saudara membalik ke yang satu ini. Melihat Ulangan 17 dengan 

saya, merupakan buku kelima dalam Alkitab-Ulangan 17. Inilah yang terjadi: ketika Allah memberikan 

kepada  umat-Nya hokum-Nya,  Dia mengatakan kepada mereka bahwa ia akan memerintah atas mereka. 

 

Jadi pada dasarnya pemerintahan Israel adalah teokrasi, yang berarti yang berarti bahwa yang menjadi  

raja atas Israel adalah? Allah Sendiri. Yahweh  adalah Dia.  Yahweh adalah yang memerintah. Dia adalah 

Pribadi yang memerintah. Dia adalah raja. Tetapi Dia tahu bahwa umat-Nya akan tergoda untuk mencari 

raja lain, seperti segala bangsa kafir lain di sekitar mereka yang memiliki raja-raja lain. Maka kata-Nya 

kepada mereka di  dalam Ulangan 17 di mana kita akan membaca, katanya, "Kamu dapat menunjuk 

seorang raja, tetapi pastikan untuk tidak menunjuk seorang raja seperti bangsa-bangsa kafir lainnya." 

 

Berikut adalah petunjuk Allah - Ulangan 17:14. Ini memiliki konsekuensi besar untuk apa yang terjadi 

dalam 2 Samuel 7. Allah berkata kepada umat-Nya - Ulangan 17:14, 

 

Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan telah 

mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, "Aku mau mengangkat raja atasku, 
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seperti segala bangsa yang  di seelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih TUHAN, Allahmu yang 

harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat  

seorang raja atasmu; seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kauangkat atasmu. 

Hanya, janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke 

Mesir ini untuk mendfapat banyak kuda, sebab TUHAN telah berfirman kepadamu: Janganlah 

sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga janganlah ia mempunyai banyak isteri, supaya 

hatinya jangan menyimpang; emas dan perakpun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak.     

                                                                                                                     

Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah  ia menyuruh  menulis baginya salinan 

hokum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itu yang harus ada di 

sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan TUHAN, 

Allahnya, dengan berpegang kepada segala isi hokum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, 

supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang  dari 

perintah itu  ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-

tengah orang Israel. 

 

Jadi ini adalah gambarannya: Tuhan berkata, "Kamu dapat memiliki seorang raja, tetapi seluruh rencana 

adalah bahwa raja dunia itu harus  mewakili Aku sebagai Raja surga. Dia harus dekat dengan hukum-

hukum-Ku dan mengikuti cara Aku, sehingga saat ia memimpin dan kamu kamu mengikuti dia sebagai 

raja, kamu akhirnya akan mengikuti dengan sungguh-sungguh "- yang adalah raja? TUHAN - Allah 

berkata, "Kamu akan mengikuti Aku sebagai raja." Dan seluruh rencana dalam kerajaan - ketika kita 

kembali ke 2 Samuel 7, seluruh rencana adalah bahwa dalam kerajaan Daud yang akan menjadi contoh 

dari kerajaan Allah - Allah. 

 

Ini akan menjadi contoh dari pemerintahannya. Maka itulah yang terjadi di dalam 2 Samuel 7, sehingga 

saudara mempunyai dalam catatan saudara adanya kerajaan Daud. Dalam 2 Samuel 5, Daud diurapi 

sebagai seorang raja - dan itulah yang akan mereka lakukan. Mereka akan mengurapi dia. Raja adalah 

seorang yang diurapi. Perhatikan itu – dia yang diurapi – dia yang diurapi oleh Tuhan. Maka di sinilah dia, 

ia telah diurapi sebagai raja, dan Tuhan berkata kepadanya, "Aku akan mengangkatmu dan mendirikan 

kerajaanmu." 
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Dan saya ingin saudara berpikir tentang tiga sisi dari kerajaan ini - benar-benar tiga sisi kerajaan 

manapun: rakyat, wilayah, dan tujuan. Setiap kerajaan memiliki rakyat dan wilayah untuk suatu 

tujuan. Kerajaan Allah, Kerajaan Daud: umat Allah di dalam wilayah  Allah untuk rencana Allah.  Jadi 

marilah kita berpikir tentang umat Allah – mari bersama dengan saya kemari. Di sinilah kita akan 

membuka apa yang Allah katakan kepada Daud dalam 2 Samuel 7. 

 

Apa yang Allah katakan kepada David adalah mengenai garis keturunannya - Hal pertama, dari garis 

keturunannya, dari keturunan Daud, dari  benihnya  yang  terus-menerus akan memerintah. Seorang dari 

benihnya akan terus-menerus memerintah. Fasal ini seluruh dimulai - itu agak lucu. Fasal ini dimulai 

dengan Daud berkata kepada Allah, dan "Aku ingin membangun rumah bagi Allah."  Allah, dalam sebuah 

pembalikan yang mengejutkan, melihat Daud dan berkata, "Aku ingin membangun sebuah rumah bagi 

Allah. Aku ingin keluargamu untuk menjadi sebuah kerajaan, sebuah keluarga raja yang akan terus ada. " 

 

Dan apa yang Dia katakan kepadanya - saudara melihatnya di sana, di dalam ayat 12-13 - "ketika hari-

hari-mu berakhir dan kamu berbaring dengan nenek moyangmu, Aku akan membangkitkan keturunanmu  

setelah kamu" - benih, keturunan - "setelah kamu, yang akan datang dari tubuhmu .  Dan Aku akan 

mengokohkan kerajaannya. Ia akan membangun sebuah rumah untuk nama-Ku, dan Aku akan 

mengokohkan tahta kerajaannya selamanya "Lingkaran itu -. Selamanya - 'itu penyebab  semua besar 

sepanjang bagian akhir dari bagian ini. 

 

Lihat kepada ayat 16, "Rumahmu dan kerajaanmu akan pasti untuk selamanya di hadapan-Ku. Ketika 

tahtamu akan dikokohkan untuk selama-lamanya "- akhir ayat 16. Kemudian saudara turun ke ayat 24, 

ketika Daud yang berdoa kepada Allah, "Tuhan membangun  sendiri umat-Mu Israel menjadi umat-Mu 

untuk selama-lamanya." Ayat 25, "Dan sekarang, ya TUHAN Allah, teguhkanlah untuk selamanya firman 

yang TUHAN  telah firmankan." Ayat 26, "Nama  TUHAN akan diagungkan selama-lamanya." 

 

Ayat 29, "Kiranya  Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga  hanba-Mu ini, supaya tetap ada  

dihadapan-Mu untuk selama-lamanya.” Ketika Allah sedang mengatakan hal-hal ini, dia berkata, "Yang 

Aku tempatkan di tempat sekarang ini akan bertahan selama-lamanya. " Sekarang hal ini memiliki akibat 
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yang besar bagi kita di ruangan ini karena jika Allah menempatkan ini di  dalam 2 Samuel 7 maka ini 

masih berlaku di abad 21 dan juga di ruangan ini hari ini. 

 

Seperti kita berada dalam apa yang akan digolongkan sebagai sesuatu untuk selamanya, dan kita akan 

cukup banyak selalu akan berada di sana. Seperti kekekalan sedang dibentuk di dalam 2 Samuel 7, dan 

apa yang Allah katakan di sini tetap ada sekarang sampai hari ini di ruangan ini. Jadi sekarang teks ini 

benar-benar berada di pangkuan kita. Ini memiliki akibat yang besar bagi kita. Jadi gambaran ini  adalah 

benih yang akan terus-menerus bertahan selama-lamanya. Satu dari garis keturunanmu, keturunanmu, 

akan bertahan sampai selama-lamanya. Itu merupakan pernyataan yang jelas. 

 

Kedua, seorang anak yang mulia akan memerintah. Benihmu akan bertahan selamanya dan seorang anak 

mulia akan memerintah. Sekarang ini merupakan tempat di mana hal itu akan benar-benar 

menarik.Kembali ke ayat 13. Allah baru saja berfirman, "Aku akan membangkitkan keturunanmu sesudah 

kamu, yang akan datang dari tubuh kamu. Aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan 

mendirikan rumah untuk nama-Ku. Ia akan membangun rumah untuk nama-Ku, dan Aku akan 

mengokohkan tahta kerajaannya selama-lamanya. 

 

"Aku akan menjadi bagi dia seorang Bapa, dan ia akan menjadi seorang anak bagi saya." Siapa yang 

dimaksudkan dia sana – siapakah yang adalah dia? Siapa itu bicarakan? Anaknya Daud yaitu Salomo, raja 

berikutnya – dialah orangnya yang akan membangun rumah. Dialah adalah siapa yang akan membangun 

Bait Allah.Marilah akan  saya tunjukkan kepada saudara. Pergi ke halaman uang lebih jauh - 1 

Tawarikh. Jadi saudara akan melewati hanya tiga buku - melewati 1 dan 2 Raja-raja, dan buku ketiga 

adalah 1 Tawarikh.Lihatlah 1 Tawarikh 22. 

 

Hal ini menarik, apa yang sedang diatur di sini, karena apa yang Allah katakan adalah bahwa anak Daud 

akan menjadi seperti anak Allah. Dia akan menjadi anak bagi Aku dan Aku akan menjadi Bapanya. Itu 

merupakan bahasa berani, dan itulah yang tepat yang terjadi. Lihat dalam 1 Tawarikh 22:6 - ini adalah 

Daud semakin dekat dengan akhir hidupnya, dan itu mengatakan bahwa ia menyerukan agar Salomo, 

anaknya yang bertanggungjawab kepadanya untuk membangun rumah untuk TUHAN, Allah Israel. 
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Berkatalah Daud kepada Salomo -  pada dasarnya dia akan mengulangi di sini apa yang telah Allah 

katakana  kepadanya dalam 2 Samuel 7. "Anakku, Aku sudah mempunyai rencana dalam hati saya untuk 

membangun rumah untuk nama TUHAN, Allahku, tetapi firman TUHAN datang kepada saya mengatakan, 

'Kamu telah menumpahkan banyak darah dan telah mengadakan banyak  peperangan besar. Kamu tidak 

akan membangun rumah untuk nama-Ku, karena kamu telah menumpahkan begitu banyak darah di 

hadapan Aku di bumi. Lihatlah, seorang anak akan lahir bagimu yang akan menjadi orang yang hidup 

damai. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekitarnya, karena 

namanya akan menjadi Salomo, dan saya akan memberikan kedamaian dan ketenangan kepada Israel 

pada hari-harinya '" Perhatikanlah ayat 10:" Ia akan membangun sebuah rumah untuk nama-Ku.. Ia akan 

menjadi anak-Ku dan Aku akan menjadi Bapanya, dan Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya di Israel 

selamanya " dalam gambaran  ini Allah sedang membangkitkan Salomo sebagai raja yang menjadi  anak-

Nya.. Seperti seorang anak mencerminkan seorang Bapanya, begitu juga akan terjadi dengan  Salomo. 

 

Itu akan  menjadi lebih dalam lagi – lihatlah fasal yang terakhir dari 1 Tawarikh. Lihatlah 1 Tawarikh 

29:22. Ini adalah ayat yang luar biasa di sini. Dengarkan ini - 1 Tawarikh 29:22 - David sekarang di ranjang 

kematiannya, dan Salomo sedang diurapi sebagai raja.Dengarkan ini – di pertengahan ayat 22: kemudian 

menyatakan untuk kedua kalinya Salomo, anak Daud, sebagai raja dan mengurapi dia bagi TUHAN 

sebagai raja dan Zadok sebagai imam. Itu penghargaan besar - raja untuk TUHAN - Salomo adalah 

penguasa untuk TUHAN. Tetapi kemudian lihatlah dala ayat 23: Kemudian duduklah Salomo sebagai raja 

menggantikan Daud, ayahnya, di atas tahta yang ditetapkan TUHAN;. Apakah Anda dapat mengertinya? 

Mari saya membaca itu lagi. Salomo duduk di atas takhta yang ditetapkan TUHAN sebagai raja. Siapa 

yang duduk di atas takhta myang ditetapkan TUHAN?  Apakah saudara akan duduk di atas takhta yang 

ditetapkan oleh TUHAN? TUHAN duduk di atas takhta TUHAN.  Allah duduk di atas takhta Allah. Tetapi 

ayat ini mengatakan Salomo duduk di atas takhta yang ditetapkan TUHAN. 

 

Jangan lewatkan apa yang terjadi di sini. Apa yang TUHAN lakukan adalah bahwa Dia mengangkat raja-

raja. Dalam seluruh gambaran tentang kerajaan, raja akan menjadi seorang yang melaluinya TUHAN akan 

berhubungan dengan umat-Nya. Raja akan menengahi perjanjian Allah dengan umat-Nya. Raja akan 

mewakili TUHAN untuk umat-Nya; raja dunia, mewakiil Raja surga, sebagai anak - "Aku akan menjadi 

bapa-Nya, dan dia akan mencerminkan Aku sebagai Bapanya bagi umat-Ku." 
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Itu agung. Seorang anak yang mulia akan memerintah. Keturunan akan berkelanjutan, dan seorang anak 

akan memerintah selamanya. Kerajaan-Nya akan dibentuk selamanya. Ini adalah pikiran yang 

mengagumkan. Jadi, saudara mempunyai itu - umat Allah. Benih yang akan bertahan; anak akan 

memerintah di tempat yang ditetapkan oleh Allah. Sekarang kembali ke 2 Samuel 7 - kita pernah melihat 

ini lagi dan lagi dalam Perjanjian Lama bila kita lihat umat Allah - pentingnya sebuah negeri.Dan Allah 

membawa mereka masuk ke sebuah negeri. 

 

Kita  tidak akan menoleh ke sana, tetapi di dalam Ulangan 11, Ulangan 12 keduanya berbicara tentang 

bagaimana Allah berfirman, "Aku akan membawa kamu masuk ke sebuah negeri – negeri di mana Aku 

akan memberi kamumengalami kelegaan dari semua musuhmu di sekitar kamu , dan kamu akan tinggal 

tentram di negeri ini" Jadi ketika dalam 2 Samuel 7:10 katanya,". Aku akan menentukan tempat bagi 

umat-Ku Israel dan akan menempatkan mereka di sana, sehingga mereka dapat tinggal di tempat mereka 

sendiri dan tidal akan terganggu lagi. Musah-musuh  mereka tidak akan menyerang mereka lagi, dan Aku 

akan memberikan kepada mereka kelegaan dari semua musuh mereka. " 

 

Inilah adalah apa yangakan  Allah lakukan: Allah adalah membawa mereka masuk ke tempat di mana 

mereka akan menikmati kelegaan dari Allah Sendiri. Sepanjang kehidupan mereka, karena Abraham, 

mereka menjadi umat yang mengembara, tinggal di tenda, selalu bergerak dari satu tempat ke tempat 

lain ke tempat lain lagi. Dan sekarang Allah sedang berkata, "Di dalam kerajaan-Ku, dalam kerajaan Daud, 

Aku membawa kamu ke tempat kelegaan di mana kamu akan mengalami kelegaan dari semua musuhmu 

di sekitar kamu." 

 

Sebuah tempat di mana kamu akan menikmati kelegaan Allah - dan kemudian tempat di mana mereka 

akan menemukan kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah juga telah berdiam secara terus bergerak di 

Kemah Suci. Tabut Perjanjian Allah selalu diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi Salomo 

akan membangun sebuah rumah - ayat 13 - untuk nama-Ku. Dia akan membangun sebuah Bait Allah di 

mana kemuliaan-Ku akan tinggal, di sini di Yerusalem. 

 

 Di tempat di mana Aku membawa kamu kepada kelegaan, kemuliaan-Ku, Kehadiran mulia-Ku akan 

tinggal di antara kamu. Dia akan tinggal di antara kamu. Dan kamu akan bertemu dengan kemuliaan-Ku di 
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sini. Itulah janji Dia untuk mendirikan sebuah kerajaan dan itulah  yang akan terjadi. Salomo akan 

membangun Bait Allah, dan kita akan membaca tentang itu, dan ini adalah di mana kemuliaan Allah akan 

tinggal di antara umat-Nya. 

 

Mengapa? Mengapa Allah memberikan janji-janji-Nya yang Maha Hebat? Untuk tujuan Allah 

Sendiri.  Mengapa Allah mengatakan hal-hal sedemikian kepada Daud? Dua sebab: nomor satu, untuk 

menebus suatu umat pilihan. Itu jelas. Kita telah membacanya dalam ayat 24 dan 25. Tuhan menebus 

orang-orang untuk diri-Nya Sendiri; orang yang akan menjadi milik-Nya di antara semua bangsa di bumi - 

orang Israel akan milik-Nya. Tetapi tidak hanya untuk umat Israel. 

 

Ya, untuk menebus umat pilihan, tapi jangan melewatkannya. Lihat dalam ayat 23 - dalam 2 Samuel 

7:23. Siapakah yang seperti kamu orang Israel? Satu bangsa di muka bumi yang Allah tebus untuk 

menjadi umat-Nya, membuat  bagi Diri-Nya sebuah nama – cintalah ungkapan itu.  Allah - apa yang 

Tuhan perbuat ialah Dia membuat Nama untuk diri-Nya Sendiri. Itu sebabnya kamu mendapatkan lebih 

jauh dan dikatakan di dalam ayat 26 nama TUHAN  akan menjadi besar untuk selama-lamanya. 

 

Dan saudara mendengarnya saat kita membaca: Ya TUHAN Allah, ya TUHAN  Allah, ya TUHAN 

Allah. Ketika saudara sampai ke akhirnya, ayat 28, oh sekarang, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah. Hanya 

saja suatu kemajuan. Intinya adalah bahwa TUHAN menunjukkan kebesarannya. Jadi tujuan di sini adalah 

untuk menebus umat pilihan, dan kemudian untuk memuliakan Allah yang  tidak tertandingi. Untuk 

menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahwa tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Allah. Tidak ada 

yang seperti Allah. Dia adalah satu-satunya Allah. Itu yang akan menjadi inti perhatian. 

 

Ketika kita membaca tentang Bait Allah dan itu pentahbisannya di dalam 1 Raja-raja 8:41-43, ketika 

Salomo mentahbiskan Bait Allah ini, apa yang dia akan mengatakan? Dia akan berkata, "TUHAN Allah, 

orang-orang dari semua bangsa dan orang-orang asing dari segala tempat akan datang ke tempat ini dan 

mereka akan melihat bahwa TUHAN adalah Allah.  TUHAN membuat nama untuk diri TUHAN di antara 

segala bangsa untuk menunjukkan segala bangsa bahwa tidak ada yang seperti TUHAN. " 

 

Itulah gambarannya: Allah mendirikan sebuah kerajaan, kerajaan Daud, melalui perjanjian ini di sini 
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dalam 2 Samuel 7, yang akan bertahan sampai selama-lamanya melalui seorang anak yang akan 

memerintah sebagai pengantara antara Dia dan umat-Nya, di mana mereka akan menikmati kelegaan-

Nya, bertemu dengan kemuliaan-Nya. Umat yang ditebus  membuat kebesaran-Nya dikenal antara 

bangsa-bangsa - itulah kerajaan Daud, dan itulah cara kerajaan itu didirikan. 

 

Tetapi ada sebuah masalah. Saudara melihat ini, anugerah yang berlimpah ini dalam  janji di 2 Samuel 7, 

dan saudara melihat kemenangan dalam fasal 8 dan fasal 10 - Daud sedang  menaklukkan. Kemudian 

bertemu fasal 11, dan saudara membaca ayat 2. "Dan itu terjadi pada suatu sore ketika Daud bangun dari 

sofa dan berjalan di atap istana raja" (saat ia seharusnya berada di pertempuran - saat itu raja-raja pergi 

ke peperangan). 

 

Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan 

di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi; 

perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya  tentang perempuan itu, dan 

orang berkata, " Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu" Sesudah itu Daud menyuruh 

orang mengambil dia. Perempuan itudatang ke, lalu Daud tidur dengan dia.Perempuan itu 

barumembersihkan diri dari  kenajisan. Kemudian pulanglah perempuan itukerumahnya. Lalu 

mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian: “Aku 

mengandung.” 

 

Ini dimulai dengan sekejap, dan dalam hitungan waktu yang hanya sesaat terjadilah perzinahan, yang 

menyebabkan kehamilan, yang menyebabkan ada usaha untuk menutup-nutupinya Saudara dan saudari, 

Saudara tidak dapat menutupi dosa saudara. Mungkin untuk sementara waktu saja, tetapi saudara tidak 

dapat menutupi dosa saudara. Adalah mustahil bagi kita untuk menutupi dosa kita. Oleh sebab itu usaha 

menutup-nutupi berubah menjadi suatu pembunuhan, dan pada akhir fasal  ini, ayat 26, istri Uria 

mendengar bahwa suaminya telah meninggal, dan dia berdukacita. 

 

Dan ketika masa berkabung telah selesai, Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya, dan 

dia menjadi isterinya dan melahirkan baginya seorang anak. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu 

tidak menyenangkan TUHAN. Ini adalah Daud, yang diurapi oleh TUHAN, ditetapkan untuk menampilkan 

kemuliaan TUHAN sebagai raja,  sejak saat ini segalanya berubah. Semuanya berubah sejak saat 
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itu. Lihatlah struktur dosa di sini, karena ini adalah tempatnya di mana kita melihat kerajaan Daud yang 

dipimpin oleh raja-raja yang bercela raja yang mengecewakan TUHAN. 

 

Struktur dosa - tampak begitu halus. Ini dimulai dengan sekilas. Dimulai dengan sekejap. Tutuplah 

matamu, saudara-saudara. Cungkillah  matamu , kata  Tuhan Yesus. Jika matamu membawa kamu 

kepada dosa, saudara, cungkillah itu dan buanglah - Markus 9. Lebih baik bagi kamu untuk masuk ke 

dalam surga dengan satu mata daripada masuk ke dalam neraka abadi dengan kedua mata. Itu bersifat 

tegas. Cugkillah itu. Dan itu masuk akal - seperti jika Daud harus melakukannya lagi dan dia mengetahui 

apa yang menjadi konsekuensinya yang diakibatkannya dari dosa itu, ia telah langsung memilih menjadi 

buta derngan cepat. 

 

Tetapi dia telah melihat, dan secara halus ia merayap memasukinya Saudara atau saudari di ruangan ini, 

jika ada pijakan sedikitpun untuk nafsu atau keserakahan atau kesombongan atau ketamakan atau 

kepahitan yang ada di hati saudara, berlarilah jauh meninggalkannya. Berlari cepat. Bahkan sedikit pun - 

bahkan tidak kelihatan itu banyak sama sekali - larilah dari padanya. Tampaknya begitu halus, dan itu 

sangat merugikan secara mendalam. Siapa yang dapat mengukur akibat dari dosa? Siapa yang dapat 

mengukur akibat dari satu dosa? Dosa tidak hanya mempengaruhi saudara sendiri. Dosa saudara tidak 

pernah hanya berakibat bagi saudara sendiri. 

 

Dosa saya tidak pernah hanya mempengaruhi saya sendiri. Setiap dosa dalam diri saya mempengaruhi 

istri saya dan anak-anak saya dan umat Allah yang TUHAN percayakan kepada saya untuk 

memimpin. Setiap dosa dalam hidup saudara pengaruhnya  jauh melampaui saudara sendiri. Saudara 

mungkin berpikir, kita mungkin berpikir itu tidak akan, kita mungkin berpikir bahwa kita  itu hal terbatas 

saja. Hal ini tidak terbatas. Hal ini memiliki efek besar sekali. Dan seluruh cerita ini mengenainya.Seorang 

anak yang lahir dari perzinahan dalam fasal 11 mengalami  kematian di  dalam fasal 12. 

 

Dan kemudian anak Daud melakukan perzinahan yang sama yang ia lakukan hanya dia melakukannya 

dengan saudara sepupunya, dan Daud tidak melakukan sesuatu apapun tentang hal ini – pola ini muncul 

di atas  panggung keluarga pada dua tahun kemudian, salah satu anaknya yang lain yang akan 

melakukannyai - Absalom - yang membunuh saudaranya, dan memimpin pemberontakan melawan 
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ayahnya - pemberontakan yang telah  sementara berhasil, sebuah pemberontakan melawan seluruh 

kerajaan. Dan ketika tirai ditutup pada kehidupan Daud, apa yang saudara miliki adalah gambaran dari 

perselisihan antara suku-suku utara dan suku-suku selatan merajalela. 

 

Itu telah menimbulkan kerugian begitu dalam. Dia mengontrol dengan begitu cepat. Ini sebuah lingkaran 

– lingkaran yang berputar ke bawah dosa begitu cepat. Menghancurkan begitu banyak  dan 

menyakitkan. Ini merupakan gambaran keseluruhan yang dimulai dengan hanya  melihat sesuatu pada 

satu hari. Tetapi inilah yang terjadi: semua ini, semua pengaruh ini - itu bukan yang terburuk. Ya, itu 

adalah konsekuensi, tetapi itu bukanlah yang paling tragis. Tragedi dosa - kita melihat efek pada orang 

lain, tetapi tragedi nyata dari dosa Daud dan tragedi nyata dalam dosa adalah keadaan bertentangan 

dengan Allah. 

 

Mazmur 51 - Ketika Daud berdoa dalam pengakuan dosa, apa yang ia katakan kepada Allah? "Terhadap 

TUHANlah, TUHAN saja,  saya telah berdosa." Apa? Tidak, kamu berdosa terhadap Batsyeba, dan kamu 

berdosa kepada Uria, tetapi kenyataannya adalah bahwa artinya yang sebenarnya berarti berdosa di 

hadapan Allah yang suci. Ini adalah pelanggaran utama. Saudara atau saudari di ruangan ini, jika saudara 

berada - dan saya yakin di dalam ruangan sebesar ini - jika saudara bersembunyi dalam dosa yang  

dirahasiakan. Jikalau saudara dalam pikiran atau hati saudara saat ini sedang menggeliat dan berpikir, 

"Saya tidak perlu mendengar ini. Saya tidak ingin mendengarkan ini. Saya tidak akan kembali kemari lagi"- 

Saya ingin dengan anugerah dan kasih membicarakan  firman Kebenaran dalam hidup saudara. Saudara 

tidak dapat menyembunyikan dosa saudara dari Allah. Dia membenci hal itu, dan itu adalah baik bahwa ia 

membenci hal itu. Ada baiknya bahwa Dia membenci apa yang menyakiti saudara. Lihat kebencian-Nya 

atas dosa dalam hidup saudara dan kasih karunia-Nya dalam membawa saudara ke dalam ruangan ini 

saat ini - melihatnya sebagai bukti kasih-Nya yang besar untuk saudara. 

 

Dan jangan menyimpang dari kasih-Nya.Lihatlah pengaruh dari dosa, bertentangan dengan Allah yang 

mengarah ke kebinasaan orang-orang, seperti hanya satu dosa saja terhadap Allah ini sudah cukup, 

cukup, untuk menghukum saudara atau saya di dalam neraka yang kekal. Ini adalah pengaruh dari 

dosa. Dosa adalah sesuatu yang serius, dan kita telah melihatnya di  dalam kehidupan Daud, dan 

kemudian setelah dia, Salomo.  Allah yang mengatakannya. Dia berfirman, "Raja harus tetap dekat 

dengan Firman-Ku. Jangan peroleh banyak istri " Salomo – istri-istri, istri mana-mana.. 
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Jangan mengusakan perak atau emas yang berlebihan - dan kita malahan berbicara tentang hal ini. Kita 

berkata, "Yah, jelas berlebihan perak dan emas yang baik, karena Allah memberkati Salomo dan dia 

memilikinya." Tidak - ini berarti mencuri hatinya dari Allah. Dan jadi ini adalah gambaran tentang Salomo 

dan raja-raja yang akan datang dalam jalur silsilah  setelah dia. Seperti yang akan kita baca di masa 

sesudahnya, kerajaan terbagi dua yang utara dan yang selatan, dan yang selatan adalah tempat 

Yerusalem - Yehuda. 

 

Dan ini adalah di mana saudara melihat raja sesudah raja setelah raja. Ini sama di utara, tapi ini adalah 

dimana garis silsilah berlanjut terus, pada raja sesudah raja yang rusak, yang tidak menyenangkan hati 

TUHAN. Ada titik terang di sana-sini di Yosia - bahkan dia, meskipun, pada akhir hidupnya berpaling dari 

TUHAN. Dan lagi dan lagi saudara melihat hal ini terjadi sekarang. Sekarang gambaran: apa yang terjadi 

adalah karena hal ini seperti sebuah lingklaran saja lebih buruk dan lebih buruk, maka Allah melakukan 

apa yang dia katakan dalam 2 Samuel 7. 

 

Dia mengatakan - Allah membawa hajaran itu dengan memegang rotan dari manusia. Allah membawa 

hajaran itu dengan memegang rotan manusia, dan dia mengirimkan bangsa.Dia mengatakan, "Kamu akan 

terkejut. Kamu akan takjub apa yang Aku lakukan ketika Aku membawa bangsa lain  untuk menghukum 

kamu dan menunjukkan hajaran-Ku "  Dan itulah yang terjadi, dan kerajaan utara hancur, dan kerajaan 

selatan, di mana ada Yerusalem, di mana ada Bait Allah. - Babel datang menyerang Yehuda, 

menghancurkan Yehuda, menghancurkan Bait Allah, dan mengambil mereka yang masih hidup ke 

pembuangan. 

 

Dan apa yang terjadi adalah para nabi selama waktu yang baik berbicara tentang waspadalah, ini akan 

datang – penghukuman akan datang! Atau mereka  berbicara setelah itu terjadi. Saya ingin saudara  

hanya untuk mencoba - mari kita mencoba untuk menempatkan diri pada keadaan umat Allah pada saat 

itu. Seperti apakah  yang akan saudara lakukan ketika seluruh hidup saudara hancur, dan seluruh 

keluarga saudara yang hancur, dan saudara berada dalam suatu negeri asing seperti budak, dan tidak ada 

yang sama seperti sebelumnya tersisa? 
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Dan tampaknya ada tidak ada harapan lagi, dan saudara sedang mencari,saudara merindukan semacam 

harapan untuk terus berpegang padanya. Apa harapan bahwa saudara akan terus berpegang padanya? 2 

Samuel 7, karena Allah mengatakan - Dia berkata, Jadi kau memegang harapan ini, dan "Aku akan 

mendirikan kerajaan ini selamanya, dan benih akan bertahan selamanya, dan anak akan memerintah 

selamanya." itulah apa yang kita lihat melalui para nabi. 

 

Mari saya tunjukkan. Lihatlah  Yesaya 9 - Yesaya 9. Kita hanya akan melihat beberapa saja – beberapa 

saja - ada begitu banyak. Seperti seseorang berbagi bersama dengan saya setelah pagi ini - mereka 

berkata, "Saudara berusaha untuk berkhotbah seperti Perjanjian Lama secara keseluruhan." Baik, ya, 

karena semua menjadi hidup ketika saudara menyadari pentingnya 2 Samuel 7. Lihatlah Yesaya 9:1 - 

saudara akan mengenalinya. Sekarang ini Yesaya berbicara kepada orang-orang yang berada di tengah 

kegelapan, di tengah kegelapan. 

 

Dan dia melihat ke depan - dia memberi mereka pengharapan, janji-janji dari Allah. Fasal 8:23,9:1, Tetapi 

tidak selamanya aka nada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan 

tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka dikemudian hari Ia akan memuliakan jalan kelaut daerah 

seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah 

melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar.  

  

Sekarang melompat ke ayat 5 - ini adalah tempat di mana ia akan menjadi sangat akrab bagi 

saudara,. "Sebab seorang anak  telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita;.lambang 

pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 

Bapa yang Kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan " 

Dengarkan ini: di atas takhta siapa? "Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia 

mendasarkan dan mangokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-

lamanya.Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. " 

 

Apa yang Yesaya katakan? Dia berkata kepada umat Allah bahwa akan ada seorang yang datang dari 

tahta Daud yang akan mendirikan takhta Daud lagi, dan keadilan-Nya dan kebenaran-Nya akan 

memerintah dan mengatur. Kecemburuan Allah akan melakukannya. Ini adalah pengharapan. Saudara 
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dapat melihat juga dalam Yesaya 11:1, hal yang sama. Akan ada yang muncul - 11:1, "Suatu tunas akan 

keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." 

 

Sebuah tunggul dari Isai - itu adalah ayah Daud. Ia dating dari akar Daud. Dan Roh TUHAN akan ada pada-

Nya - Roh hikmat dan pengertian, Roh nasihat dan kekuatan, Roh pengetahuan dan takut akan 

TUHAN. Dan itu hanya berbicara tentang bagaimana Dia memakai kebenaran. Saudara membaca ayat 10, 

"Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia 

akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia." 

 

Ah, mereka melihat ke masa depan. Ada seseorang yang akan datang. Melihat  kepada nabi besar 

berikutnya, Yeremia. Lihatlah Yeremia 23:5 - satu buku berikutnya. Yeremia 23:5 dan melihat apa yang 

dikatakan oleh  Yeremia. Mereka melihat ke masa depan. Mereka memberikan pengharapan di tengah 

semua ini - di mana ada pengharapan? Dan mendengarkan apa yang terjadi. Yeremia 23:5 berkata, 

"Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan 

Tunas yang benar bagi  bagi Daud." 

 

Ada seseorang yang berasal dari akar Daud, cabang dari garis silsilah  Daud. Dan Ia akan memerintah 

sebagai raja, dan menangani dengan bijaksana, dan akan mewujudkan keadilan dan kebenaran di 

negeri. Dan dalam pada masa-Nya  Yehuda akan selamat, dan Israel akan diam dalam keadaan aman, dan 

dengan nama ini ia akan disebut: TUHAN itulah kebenaran kita. Dan itu berlanjut pada. Yehezkiel 37:24-

28 yang berbicara tentang seorang yang akan datang dari silsilah keturunan Daud. 

 

Hosea 3:4-5: Israel akan mengembara  tanpa seorang raja, tetapi kemudian akan ada orang yang akan 

datang dari keturunan silsilah Daud. Amos 9:11-12: Allah akan mengambil apa yang telah hancur di dalam 

garis silsilah Daud dan dia akan memperbaikinya. Dia akan membangunnya kembali, dan segala bangsa 

yang akan datang untuk melihat kerajaannya. Zakharia 12:7 dan berikutnya, hal yang sama - lagi dan 

sekali lagi, semua nabi mengatakan bahwa di tengah-tengah semua raja yang tidak setia, ada satu yang 

berasal dari keturunan Daud sebagai Anak Allah yang akan memerintah kerajaan itu. 

 

Dan sekarang waktunya untuk Raja Ilahi muncul. Kini melihat Lukas 1. Saudara dapat meninggalkan 2 
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Samuel 7 di belakang - itu perjanjian yang lama. Kita pindah ke perjanjian yang baru sekarang, dan 

mendengarkan berita dari Lukas 1. Kita bisa melihat Matius – dengan sengaja Matius  menunjukkan ini 

kepada kita, tetapi Lukas benar-benar menunjukkannya dengan terencana. Saya ingin saudara melihat 

ini. Berikut adalah gambaran dari Raja Ilahi yang mengantar kepada Kerajaan Allah - tempat Allah; umat 

Allah di dalam tempat Allah untuk bagi tujuan Allah. 

 

Berpikirlah tentang umat Allah. Lukas ayat 26 - Lukas 1:26. "Dalam bulan yang keenam Allah menyuiruh 

malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang 

bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, dari keluarga Daud." Bukan suatu kebetulan. "Nama 

perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, 'Salam', "dan dia mulai 

berbicara dengannya. Lihat ke selanjutnya ayat 32, ia berbicara tentang anaknya Yesus. 

 

Ayat 31, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan 

hendaklah engkau menamai Dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan  akan disebut Anak Allah Yang 

Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniai kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya "Itulah Dia.. 2 

Samuel - tulislah catatan kecil - 2 Samuel 7 - Allah akan memberikan kepadanya takhta Daud. Kerajaan 

yang telah dijanjikan itu bertahan akan bertahan melalui Anak-mu, Maria. 

 

Dia akan memerintah atas keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaan-Nya tidak akan ada 

berakhir. Umat Allah - Allah telah mengatakan hal ini di dalam kerajaan Daud yang benih silsilahnya akan 

terus-menerus ada. Kebenaran ini kita lihat di dalam Yesus - Yesus datang dari keturunan Daud. Agar 

supaya 2 Samuel 7 menjadi kenyataan dan agar kerajaan terus ada, maka kita harus datang kepada yang 

berasal dari keturunan silsilah Daud. Sekarang melihat fasal 2 dalam Lukas - 2:8. 

 

Bagian ini yang begitu akrab bagi kita ketika kita membacanya - seperti kita berada pada bulan Natal 

dalam bulan Mei. Ayat 8: yang sama - sekarang membacanya hanya dalam terang dari semua yang kita 

lihat. Di daerah yang sama ada gembala yang sedang mengawasi kawanan domba mereka  di malam 

hari. Dan malaikat TUHAN datang di dekat mereka dan kemuliaan TUHAN bersinar meliputi mereka dan 

mereka dipenuhi dengan ketakutan. Dan malaikat berkata kepada mereka: "Jangan takut, karena lihatlah, 

aku membawa kabar baik tentang sukacita yang besar yang datang untuk semua orang. Bagimu Hari ini 
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telah lahir seorang bayi di kota Daud, yaitu Kristus " Kristus -. Kristus - itu adalah bahasa Yunani, Kristus - 

kata yang sama dalam bahasa Ibrani, ada yang tahu apa artinya? Mesias - itu bahasa Ibrani. Itulah arti 

Kristus  - Mesias,  Dia yang diurapi, yang diurapi TUHAN. Hari ini di kota Daud telah lahir seorang yang 

diurapi sebagai Raja. Mesias ada di sini. Wah!  Dia datang dari keturunan Daud, dan dia datang sebagai 

Anak Allah. Yesus adalah wakil sempurna dari Bapa sebagai Anak. 

 

Apa yang kerajaan ini maksudkan untuk ditunjukkan telah terjadi di dalam Kristus – wakil yang sempurna 

dari Bapa - seorang Raja dunia yang merupakan wakil sempurna dari Raja sorga. Yesus datang dari 

keturunan Daud sebagai Anak Allah - umat Allah di tempat Allah. Di dalam Kristus kita mendapat 

kelegaan kita. Di dalam Dia, dia tempat kita mendapat kelegaan kita. Kembali ke Lukas 1:68 - disini 

Zakaria berbicara. Dia akan menjadi ayah dari Yohanes Pembaptis, tetapi dia berbicara tentang apa yang 

telah Allah lakukan. 

 

Dengarkan ini: "Terpujilah TUHAN, Allah Israel. Dia telah mengunjungi dan menebus umat-Nya. Dia telah 

membangkitkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dari rumah hamba-Nya Daud, saat Dia berbicara 

dengan mulut nabi-Nya yang kudus dari zaman dahulu "Dengarkan ayat 71;. Itu merupakan ungkapan 

yang sama dengan yang kita lihat dalam 2 Samuel 7 – untuk melepaskan kita dari  musuh-musuh kita dan 

dari tangan semua orang yang membenci kita.Hal itu berlanjut lebih jauh ke ayat sesudahnya. 

 

Ayat 74: "Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam 

kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya semua hidup kita" - ini adalah sebabnya mengapa penulis 

kitab Ibrani dalam Ibrani 4 mengatakan bahwa Kristus adalah kelegaan kita; bahwa dalam Dia kita 

mendapatkan kelegaan. Kita menemukan kelegaan dari seluruh pergumulan kita untuk mendapatkan 

kebenaran di hadapan Allah yang kudus. Saudara memiliki kelegaan dari itu,disebabkan  karena Kristus 

adalah kebenaran saudara. 

 

Saudara mendapat ketenangan dari semua pergumulan saudara dengan dosa karena Kristus adalah 

kebenaran saudara. Ini adalah gambarannya. Dalam Kristus kita mendapat kelegaan kita, dan di dalam 

Kristus kita bertemu dengan kemuliaan-Nya. Ia adalah tempat di mana kita menemukan kemuliaan 

Allah. Yohanes 1, Yohanes 2: Akulah Bait Allah. Kita telah melihat kemuliaan-Nya, kemuliaan yang 
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tunggal. 2 Korintus 4, kita telah melihat kemuliaan Allah dalam wajah Kristus. Saudara ingin melihat 

kemuliaan Allah? Lihatlah Yesus. 

 

Ini adalah pernyataan. Ia adalah pernyataan dari kemuliaan Allah. Ini adalah gambarannya: Kristus 

memenuhi ini, dalam umat Allah, dalam tempat Allah, karena rencana Allah, di dalam Kristus. Dia datang 

sebagai Raja yang ilahi. Mengapa? Ada dua ganda: nomor satu, untuk menyelamatkan suatu umat 

pilihan. Baik, hanya beberapa tempat lebih untuk berpindah,saya berjanji, tetapi tetap dengan saya, itu 

berguna. Terus maju dan pergi ke Kisah Para Rasul 2 - Kis 2. Kis 2:29. Raja-Nya,yakni Kristus, datang, 

Mesias datang untuk menyelamatkan, untuk menebus suatu  umat pilihan. 

 

Jadi Kisah 2 adalah saat  ketika Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, dan ini adalah khotbah Kristen 

yang pertama. Maka Petruslah yang memberitakan khotbah pertama yang pernah dikhotbahkan, dan itu 

akan ditulis pada tahun-tahun bertikutnya, sehingga   ini pasti dengan benar. Seperti menggunakan 

barang yang terbaik dari saudara. Dia mempunyai  sekelompok orang Yahudi di hadapannya, jadi apakah 

yang akan dia lakukan? Dia mulai berbicara tentang hal itu saudara tidak akan pernah menerka siapakah 

dia . Dia mulai berbicara tentang Daud. 

 

Dia mulai berbicara tentang apa yang Dauid katakan, dan janji-janji Allah kepada Daud. Saudara melihat 

di ayat 25, 26, 27, 28, dia mengutip dari Daud, dan saudara bisa melihat ayat 29 ia berkata, "Saudara-

saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu  tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah 

mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini "Dengan kata lain., Daud sudah 

mati. Gambaran dari Perjanjian Lama menunjuk kepada seseorang yang menunjuk pula bagi kita seorang 

yang lain lagi. 

 

Oleh karena ia seorang nabi dan mengetahui bahwa Allah telah bersumpah dengan sumpah kepadanya 

bahwa Dia akan menetapkan satu dari keturunannya di singgasananya - 2 Samuel 7, itu soalnya. Allah 

telah bersumpah kepadanya bahwa Dia akan menetapkan satu keturunannya di singgasana. Daud 

menubuatkan dan berbicara tentang kebangkitan Kristus, sang Mesias - ada itu lagi. Berbicara tentang 

kebangkitan, dari Dia yang diurapi, sang Mesias; bahwa Dia tidak mampu diikat di dalam  Alam Maut, juga 

tubuh-Nya tidak binasa. 
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Tuhan Yesus ini dibangkitkan oleh Allah. Kita semua adalah saksi kebangkitan  ini. Dia sampai kepada 

kesimpulan - ini adalah pernyataan terakhir dalam khotbahnya, ayat 36, "Jadi seluruh kaum Israel harus 

tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus, 

Yesus." Merasa terbeban karena pernyataan itu. Petrus mengatakan kepada kerumunan orang Yahudi, 

"Kamu membawa Mesias, yang diurapi TUHAN, orang yang datang dari garis silsilah Daud sebagai Anak 

yang akan memerintah. 

 

"Kamu mengambil Mesias, dan kamu memakukan Dia pada kayu salib. Kamu menyalibkan-Nya. "Dan 

mereka berkata,". Apa yang harus kami  lakukan? " Dan Petrus melihat mereka dan berkata," 

Bertobatlah. Berbalik dari dosa-dosamu dan percayalah  kepada Mesias." Dia mengatakan hal yang sama 

yang ingin saya katakan kepada bahwa setiap orang di dalam ruangan ini pada malam ini.Jika saudara 

belum pernah berpaling kepada Kristus sebagai TUHAN, saya ingin mendorong saudara pada  malam ini 

untuk bertobat, berbalik dari dosa saudara, berbalik dari diri sendiri. 

 

Ini bukan tentang permainan agama. Bertobat dari dosa saudara  dan diri saudara sendiri, dan percaya 

kepada Tuhan  Yesus sebagai satu-satunya pengharapan saudara. Sebagai seorang yang dijanjikan yang 

akan datang untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosamu. Percaya kepada-Nya sebagai Raja atas 

hidup saudara. Inilah keselamatan itu. Dan pengikut Kristus di dalam ruangan ini, jangan merasa puas, 

kemudian, kembali lebih lama lagi untuk tinggal dalam dosa. Hidup  saudara telah dimerdekakan; 

temukan kelegaan di dalam Kristus. Carilah kemuliaan-Nya, kenalilah kemuliaan-Nya, dan buanglah ke 

samping segala sesuatu yang membuat saudara terpisah dari dia. 

 

Bahwa Dia nebjadi keinginan satu-satunta dari hatimu; pengharapan yang kepada Siapa saudara 

bersandar dalam setiap keadaan. Dia adalah Raja. Dia datang untuk menyelamatkan umat yang terpilih, 

tetapi bukan itu gambarasnnya. Ini merupakan gambaran yang sama - seperti Dia datang bukan hanya 

untuk menebus orang-orang Israel, seperti yang telah kita lihat di dalam 2 Samuel 7, Dia datang untuk 

membuat Nama untuk dirinya sendiri. Maka Yesus Raja yang ilahi telah datang, ya, untuk menyelamatkan 

umat yang terpilih, tetapi juga untuk meninggikan kemuliaan Allah yang tak ada tandingnya. 
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Bahwa melalui keselamatan kita,  akan nampak jelas kepada bangsa-bangsa di sekitar kita bahwa tidak 

ada Allah lain yang seperti Allah kita. Oh, Tuhan, bantulah kami untuk menyelesaikan dan melakukan 

dengan mudah dalam percaya yang menuntut untuk  percaya pada Kristus sebagai Mesias, dan hidup kita 

menunjukkan bahwa kita  berbeda daripada dunia. Tidak, hidup kita dimaksudkan untuk mencerminkan 

kemuliaan dari Pribadi yang telah menyelamatkan kita, bahwa ada sesuatu yang dengan jelas terjadi 

karena kasih karunia Allah untuk kemuliaan Allah. 

 

Itu hanya karena seperti mereka datang untuk melihat kemuliaan Allah di Bait Allah, sekarang mereka 

mungkin melihatnya dalam hidup saudara, hidup saya, dan gereja – Bait Allah, 1 Korintus 6, secara 

pribadi, 1 Korintus 3 - bersama-sama, dan mereka  berkata, "Tidak ada Allah seperti seperti Allah 

saudara." Itulah yang merupakan tujuan keseluruhan, bahwa semua bangsa melakukan itu.. Saat saudara 

membaca Kisah Para Rasul 15 saudara melihat gambaran ini dari Injil untuk bangsa-bangsa dan mereka 

bertanya-tanya apakah ini benar bahwa semua orang yang bukan Yahudi yang datang ke masuk dalam 

keluarga Allah? 

 

Dan saudara tahu apa Yakobus lakukan? Yakobus  merupakan bagian dari pertemuan ini ketika mereka 

sedang mengadakan rapat gereja di Yerusalem, dan ia mengutip dari Amos 9:11-12. Ini adalah salah satu 

tempat yang saya sebutkan yang mengacu pada perjanjian Daud. Dan Yakobus berkata, "Ini adalah apa 

yang Allah telah firmankan - yang satu akan datang yang akan memerintah, dan semuja bangsa akan 

ditarik kepada-Nya. Dan itulah yang Allah lakukan, jadi kita harus mendukung misi sedunia. " 

 

Itulah yang mereka putuskan di dalam - Kisah 15 - dan itu adalah gambarannya. Kita diciptakan untuk 

memuliakan Allah yang Maha Agung. Baiklah,  satu tempat terakhir; inilsh dia, saya berjanji. Wahyu 5 - 

Saya ingin saudara mengatahui kemana semua menuju. Wahyu 5 - Saya tidak dapat diam duduk karena 

hal ini. Baiklah, Wahyu 5, ini kesepakatannya: Yohanes dalam Wahyu 5, ini merupakan penglihatan 

surgawi, dan gambaran yang menunjukkan bahwa mereka sedang menunggu seseorang yang bisa 

mengantar Kerajaan Allah secara sepenuhnya dan sempurna, sekali untuk selamanya. 

 

Kerinduan akan seseorang yang dapat, yang dapat mengatasi dosa dan penderitaan dan penyakit dan 

masalah dan sakit hati dan rasa sakit dan tragedi yang kita alami di dunia ini. Dan apa yang 
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terjadi? Wahyu 5:1, "Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu,sebuah 

gulungan kitab,yang ditulisi sebelahdalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan tujuh meterai. 

Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring,"  

iapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya '(Siapakah yang layak 

mengantarkan kerajaan?)? Tetapi  tidak ada seorang pun di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah 

bumi itu, yang  dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. "Dapatkah 

Daud membukanya? Tentu sama sekali  tidak. Dapatkah Salomo membukanya? Tidak Bisa Abraham 

membukanya? Tidak. Dapatkah Musa membukanya?Tidak. Tidak satu pun dari orang-orang ini bisa 

membukanya. Mungkinkah Peter dapat membukanya, dapatkah Paulus membukanya? Tidak 

seorangpu. Dengarkan ini: 

 

Maka menangislah aku dengan amat sewdih, karena tidak ada seorangpun yang dianggap layak untuk 

membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu 

kepadaku, "Jangan engkau menangis! Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah 

menang,  sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke meterainya. Maka aku melihat 

di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah  tua-tua itu berdiri seekor Anak 

Domba seperti telah disembelih, bertanduk  tujuh dan bermata tujuh:  itulah ketujuh Roh Allah yang 

diutus ke seluruh bumi. 

 

Lalu datanglah Anak Domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas 

takhta itu. Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedu puluh 

empat tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi  dan satu cawan  

emas,  penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu 

nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya; 

karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-

tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan,  

dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. " 

 

Ini adalah di mana itu semuanya tertuju, saudara dan saudari. Akan datang harinya  ketika Raja kita akan 



 

Página (Page)28 

 

memerintah sebuah  kerajaan ciptaan baru di mana ia berkuasa. Dan kita - hah! - Memerintah bersama 

dengan Dia sebagai anak-anak-Nya. 

 

Akan datang sebuah hari dimana kita akan menjadi umat Allah di kediaman  Allah bagi tujuan Allah, dan 

di dalam kekekalan kita akan menyembah Dia. Jadi apakah yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak 

hanya duduk saja dan hanya menunggu. Kita memberikan hidup kita untuk memajukan kerajaan ini di 

bumi ini. Kita tidak duduk kembali dan mengharapkan bahwa  bangsa- bangsa untuk datang kepada kita, 

bangsa-bangsa untuk datang ke Bait Allah.Tidak bisa – kitalah Bait Allah, dan sekarang Bai Allah pergi 

kepada bangsa-bangsa untuk menyatakan kebesaran Allah. 

 

Inilah yang kita lakukan: kita menggunakan hidup kita untuk sampai ke ujung bumi - setiap bangsa, suku, 

orang, dan bahasa - memberitahu kepada mereka bahwa Mesias telah datang dan dapat menyelamatkan 

mereka dari, akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Ini mempunyai  segala sesuatu yang 

berkaitan dengan Hari Ibu. Saya mendapat sebuah surat dari seorang ibu dalam keluarga orang beriman 

kita yang berkunjung ke Guatemala, dan dia datang kembali, dan gereja lain yang memintanya untuk 

berbagi kesaksian. Dan inilah yang dia saksikan: 

 

Saya membuat keputusan untuk pergi ke Negara Guatemala setelah melihat di dalam Firman Allah bahwa 

Dia memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Saya keluar karena 

ketaatan, bukan karena saya memiliki hati untuk misi atau semangat untuk rakyat Guatemala. Saya ingin 

agar saudara memahami bahwa saya seorang istri, ibu, dan saya bekerja paruh waktu. Saya bukan 

seorang misionaris, dan aku tentu juga bukan seorang pengkhotbah. Saya secara  minimal taat kepada 

apa yang Firman Allah katakan kepada kita semua yang harus dilakukan. 

 

Puji Allah karena kesetiaan-Nya bukan minimal  dan Dia juga tidak secara minimal memberkati 

kita! Setelah menghabiskan waktu seminggu sekitar anak-anak yang berharga yang makan 

secangkir kecil bubur sehari, pertanyaan saya setelah saya kembali ke Birmingham bertanya 

kepada Allah mengapa Dia telahmemberkati saya sedangkan orang lain memiliki begitu sedikit, 

dan ini adalah apa yang Allah telah tunjukkan kepadaku. Aku telah memberkati saudara untuk 

kemuliaan-Ku. Bukan supaya saudara memiliki kehidupan yang nyaman dengan rumah besar dan 

mobil bagus. 
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Tidak supaya kamu dapat menghabiskan banyak uang untuk liburan, pendidikan, atau 

pakaian. Itu bukan hal buruk, tetapi Aku sudah memberkati kamu sehingga bangsa-bangsa akan 

mengenal saya dan melihat kemuliaan-Ku. Sepanjang hidup saya saya telah benar-benar 

memisahkan berkat Allah dari rencana Allah, dan sekarang saya menyadari apa yang belum 

pernah saya lihat: bahwa Allah telah memberkati saya untuk menunjukkan kasih-Nya untuk 

Domingo. Ia seorang pria tua yang datang kepada Kristus pada minggu itu di Guatemala. 

 

Allah telah memberkati saya untuk menunjukkan rahmat-Nya dan kasih karunia untuk anak-anak 

di Guatemala. Allah - itulah sebabnya Allah telah memberi saya pendapatan dan pendidikan dan 

sumber daya; Allah menyelamatkan saya agar bangsa-bangsa akan mengenal-Nya. Dia 

memberkati saya agar seluruh bumi akan melihat kemuliaan-Nya. Maka Allah, membangunkan 

para  ibu di dalam keluarga orang beriman ini, yang bersama dengan anak-anak mereka dan 

seluruh persekutuan ini dan sampai ke ujung bumi menyatakan kemuliaan-Nya. 

 

Dan Allah, membangkitkan ayah-ayah yang memimpin dalam perjalanan. Dan Allah, membangkitkan 

keluarga orang beriman yang digunakan untuk menyatakan  kemuliaan Mesias sampai ke ujung bumi. 


