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Silahkan anda membuka Alkitab anda dari Kejadian 12. Kita akan berjalan melewati tiga tempat yang 

berbeda dalam kitab Kejadian. Ketiga tempat ini sangat dekat satu dengan yang lain. Kita akan berangkat 

menuju Kejadian 12, lalu Kejadian 15, dan kemudian Kejadian 17, jadi marilah kita siap untuk berangkat 

bersama. Tetapi kita akan mulai dari Kejadian 12:1. "Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: 'Pergilah dari 

negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan 

kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta 

membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang 

memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di 

muka bumi akan mendapat berkat.' Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya, 

dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia; Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika ia berangkat 

dari Haran. Abram membawa Sarai, isterinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang 

didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran; mereka berangkat ke tanah Kanaan, 

lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon 

tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu TUHAN menampakkan diri 
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kepada Abram dan berfirman: 'Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.' Maka didirikannya 

di situ mezbah bagi TUHAN yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke 

pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di 

sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi TUHAN dan memanggil nama TUHAN. Sesudah itu 

Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke Tanah Negeb." 

Sekarang marilah kita beralih ke Kejadian 15:1, "Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram 

dalam suatu penglihatan: 'Janganlah takut, Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar.' Abram 

menjawab: 'Ya Tuhan ALLAH, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal 

dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.' Lagi 

kata Abram: 'Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi 

ahli warisku.' Tetapi datanglah firman TUHAN kepadanya, demikian: 'Orang ini tidak akan menjadi ahli 

warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.' Lalu TUHAN membawa 

Abram ke luar serta berfirman: 'Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat 

menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya: "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.' Lalu 

percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 

kebenaran.Lagi firman TUHAN kepadanya: 'Akulah TUHAN, yang membawa engkau keluar dari Ur-Kasdim 

untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu.' Kata Abram: 'Ya Tuhan ALLAH, dari manakah 

aku tahu, bahwa aku akan memilikinya?'” 

“Firman TUHAN kepadanya: 'Ambillah bagi-Ku seekor lembu betina berumur tiga tahun, seekor kambing 

betina berumur tiga tahun, seekor domba jantan berumur tiga tahun, seekor burung tekukur dan seekor 

anak burung merpati.' Diambilnyalah semuanya itu bagi TUHAN, dipotong dua, lalu diletakkannya bagian-

bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-

burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari 

terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. 

Firman TUHAN kepada Abram: 'Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi 

orang asing dalam suatu negeri, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan 

dianiaya, empat ratus tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, akan Kuhukum, 

dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan 

pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera; engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih 

rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang 

Amori itu belum genap.' Ketika matahari telah terbenam, dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah 

perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada 
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hari itulah TUHAN mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman: 'Kepada keturunanmulah 

Kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat:yakni tanah 

orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang 

Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu.'" 

Kemudian mari kita lihat Kejadian 17:1, "Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, maka 

TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya: 'Akulah Allah Yang Mahakuasa, 

hiduplah di hadapan-Ku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara Aku dan engkau, 

dan Aku akan membuat engkau sangat banyak.' Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya: 

'Dari pihak-Ku, inilah perjanjian-Ku dengan engkau: Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 

Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah Kutetapkan menjadi 

bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; engkau akan 

Kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan dari padamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan 

perjanjian antara Aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, 

supaya Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan 

Kuberikan negeri ini yang kaudiami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan Kuberikan 

menjadi milikmu untuk selama-lamanya; dan Aku akan menjadi Allah mereka.'”  

“Lagi firman Allah kepada Abraham: 'Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjian-Ku, engkau dan 

keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjian-Ku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara Aku dan 

kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat; haruslah dikerat kulit 

khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Aku dan kamu. Anak yang berumur delapan 

hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, 

maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang 

yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat; maka dalam dagingmulah 

perjanjian-Ku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak 

dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya: ia telah 

mengingkari perjanjian-Ku.'" 

Salam dari India (khotbah ini tidak diberitakan langsung tetapi melalui video). Saya berada di sini bersama 

satu tim dari keluarga orang beriman dari jemaat kita, dan kami bepergian ke berbagai kota, ke berbagai 

komunitas yang berbeda, secara harfiah ke seluruh negeri ini selama beberapa hari. Bahkan, ini adalah 

sesuatu yang menarik bahwa anda dan saya, kita bersama dapat mempelajari Firman Allah dari India. Dan 

saya ingin menunjukkan mengapa ini begitu menarik. Jika anda mempunyai Alkitab -- yang saya harap 

demikian -- dan anda sudah membuka Alkitab anda ketika kita membaca dari Kejadian 12 dan 15 dan 17. 
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Tetapi saya ingin agar kita melihat sebentar Yakobus pasal 2:14-26, yang telah kita pelajari pada musim 

gugur yang lalu. Pada musim gugur yang lalu kita mempelajari surat Yakobus, dan surat ini telah banyak 

mempengaruhi kita dan membawa kita pada jalur yang menuntun kita ke pemahaman yang radikal 

tentang Firman. Dan saya ingin mengingatkan anda kembali tentang apa yang kita sudah pelajari dan 

bagaimana hal itu membawa pengaruh pada apa yang kami sedang kerjakan di sini. Jadi jika anda punya 

Alkitab, mari bersama saya melihat Yakobus 2:14. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang membuktikan 

bagaimana Allah itu baik dan berdaulat.  

Mari kita membaca Yakobus 2:14-26 yang mengatakan, "Apa gunanya, Saudara-saudaraku, jika seseorang 

mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu 

menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan 

makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat 

dan makanlah sampai kenyang!', tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, 

apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka 

iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, 'Padamu ada iman dan padaku ada 

perbuatan'; aku akan menjawab dia, 'Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan 

menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.' Engkau percaya bahwa hanya ada satu 

Allah saja? Itu baik! Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, 

maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah 

Abraham, bapak kita, dibenarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya, ketika ia mempersembahkan 

Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya 

dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Dengan demikian, genaplah nas yang 

mengatakan, 'Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai 

kebenaran.' Karena itu, Abraham disebut 'Sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan 

karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab, pelacur 

itu, dibenarkan berdasarkan perbuatan-perbuatannya, ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan 

itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Karena itu, sebagaimana  

tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." 

Anda tentu ingat ketika kita mempelajari bagian ini – kita menghabiskan tiga minggu untuk 

mempelajarinya. Dan selama waktu itu, Tuhan membuka mata kita sebagai satu gereja tentang 

bagaimana Injil yang ada dalam diri kita memiliki pengaruh yang radikal pada dunia di sekitar kita. Bahwa 

di dunia ini di mana sekitar 26.000 anak yang mati setiap hari karena kelaparan atau penyakit yang dapat 

dicegah, bahwa Injil mendorong kita untuk tidak hanya duduk dan menutup telinga terhadap kenyataan-
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kenyataan ini. Bahwa Injil memaksa kita untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Bahwa kita tidak hanya 

mengatakan kepada saudara-saudara kita di sisi dunia yang lain, "Semoga anda baik-baik saja, kami 

mendoakan anda," tetapi tidak melakukan apa pun untuk kebutuhan fisik mereka.  

Maka empat bulan lalu di hari itu ketika kita sedang belajar tentang Abraham, saya mempresentasikan 

proposal kepada anda dari para tua-tua dan kepemimpinan dalam gereja kita agar kita mengambil 

beberapa bulan ke depan dan memulai satu proses untuk secara radikal mengevaluasi kembali 

bagaimana kita menggunakan sumber daya yang kita miliki. Bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi 

anggaran dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi pengeluaran kita dalam waktu yang dekat. 

Dan kemudian ada usulan yang dikemukakan pada hari itu agar kita menggunakan kelebihan uang yang 

kita miliki. Jika anda ingat, kita mempunyai lebih dari $ 500,000.00 yang tersisa dari apa yang telah kita 

belanjakan, karena saat itu kita benar-benar berhemat dalam pengeluaran kita. Dan kita berpikir untuk 

kemudian dapat menggunakan $500,000.00 ini bagi kebutuhan kita. Dan kita berkata, "Mengapa kita 

tidak menabung saja untuk kebutuhan masa depan yang potensial pada saat kita dikelilingi dan saudara-

saudara kita dikelilingi oleh kebutuhan yang mendesak?" 

Karena itu kita mengusulkan untuk memberikan $ 525,000.00 kepada lembaga Compassion International 

bagi pelayanan di India. Kita tahu tentang India di mana sekitar 41 persen penduduk miskin di dunia 

berada di sana, dan banyak anak yang terlantar. Angka kematian bayi cukup tinggi, dan banyak anak yang 

tidak mampu mencapai usia lima tahun. Dan lembaga ini memiliki program-program yang berkaitan 

dengan kelangsungan hidup anak yang telah diatur, di mana kita bisa bermitra dengan Compassion 

International untuk bekerja sama dalam satu gereja lokal yang berpusat pada Injil, yang berada di 

berbagai komunitas yang berbeda di India. Dan kita bisa mensponsori 21 program yang berbeda di 

seluruh negeri ini. Dan itu terjadi empat bulan yang lalu. Kita mempelajari Abraham, dan kita berkata, 

"Kita ingin memberikan sumber daya kita demi kebutuhan spiritual dan fisik yang mendesak di seluruh 

dunia, terutama di India." Dan hal yang menarik adalah bahwa empat bulan kemudian saya sekarang 

berada di India, dan kebetulan terjadi bahwa bacaan Alkitab kita pada minggu ini membawa kita untuk 

belajar dari Abraham dan bagaimana iman menyebabkan pengorbanan yang radikal. Dan lebih dari apa 

pun, yang saya ingin berbagi dengan anda dari Firman Allah dari tempat ini pada minggu ini, karena saya 

ingin agar anda memahami tentang akibat yang dapat dibawa oleh iman anda kepada orang-orang yang 

kami temui minggu ini di India. 

Kami baru bertemu dengan satu kelompok ibu-ibu dan bayi-bayi mereka yang masih kecil yang ada di 

pangkuan mereka. Mereka adalah ibu-ibu dan bayi-bayi yang hidup hari ini dan yang berjuang hari ini 

oleh karena anugerah Allah dan karena iman anda sebagai satu gereja. Dan saya hanya ingin mendorong 
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anda sebagai satu gereja -- kita sebagai gereja -- bahwa inilah iman yang mendemonstrasikan maknanya. 

Dan saya ingin memberikan dorongan kepada anda hari ini ketika kita mendalami Kitab Suci tentang 

kehidupan Abraham ini. Sedikit lebih lanjut tentang di mana saya berada sekarang. Saya sekarang berada 

di Bengal Barat, India, yang merupakan satu negara bagian di India dengan sekitar 82 juta penduduk. 

Kurang dari 3 persen dari mereka adalah orang-orang Kristen injili, yang berarti bahwa sekarang saya 

dikelilingi oleh lebih dari 81 juta orang yang hanya memiliki sedikit pengetahuan atau tidak memiliki 

pengetahuan tentang Injil, termasuk beberapa perempuan yang baru saja saja temui. Dan saat ini mereka 

mempunyai pengetahuan tentang Injil, dan mereka mendengar Injil untuk pertama kalinya. Kami baru 

saja mendengar kesaksian dari seorang perempuan yang belum pernah mendengar tentang Kristus 

sampai ia terlibat dalam program ini, dan sekarang ia telah datang kepada Kristus. 

Dan itulah satu keadaan rohani yang kami temukan di sini. Ini adalah daerah yang sulit. Mereka 

mengatakan bahwa daerah di India ini merupakan semacam kuburan untuk pelayanan misi. Daerah ini 

mempunyai sejarah yang kaya dalam pelayanan misi. Tempat ini berada di dekat Calcutta, yang 

merupakan tempat di mana Ibu Teresa menghabiskan hidupnya dalam pelayanan. William Carey, bapak 

misi modern, menghabiskan hidupnya dalam pelayanan di daerah yang tidak terlalu jauh dari sini. Tapi ini 

adalah daerah yang sulit. Sebagian besar dari penduduknya beragama Hindu, dan kemiskinan jasmani 

sangatlah ekstrim. Hanya untuk mengingatkan kita, sekitar 600 juta orang di India hidup dalam 

kemiskinan yang sangat dalam, dan sekitar 300 juta orang hidup di bawah garis kebutuhan sehari-hari, 

artinya bahwa apa pun yang diperlukan untuk makanan dalam sehari, ada sekitar 300 juta orang yang 

masih harus berjuang untuk mendapatkannya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa menjadi 

bagian dari keluarga orang beriman yang mengatakan, "Kami ingin mewujudkan iman kami dalam 

tindakan yang nyata dalam konteks seperti itu." Sekarang mari kita kembali ke Kejadian 12. 

Apa yang saya ingin kita pikirkan adalah ayat hafalan yang kita dapatkan untuk minggu ini, yakni Kejadian 

15:6. Jika anda sudah menghafalnya, katakanlah bersama saya. Kejadian 15:6, yang berbicara tentang 

Abraham, mengatakan, "Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu 

kepadanya sebagai kebenaran." Jadi apa artinya percaya kepada Allah? Apa yang saya ingin agar kita 

pikirkan adalah seperti apakah Abraham percaya Allah. Dalam Kejadian 12, Kejadian 15, dan Kejadian 17, 

kita melihat perjanjian yang Allah buat dengan Abraham, dan janji-janji yang Allah berikan kepada 

Abraham. Ketika kita melihat janji-janji tersebut, kita bertanya, "Apa artinya bagi Abraham untuk 

merespon dalam iman?" Dan kemudian, sebagaimana yang kita bicarakan di akhir minggu lalu, kita 

bertanya, "Bagaimana hal itu tersebut menunjuk kepada Kristus dan kepada janji-janji yang kita miliki 

dalam Kristus dan kepada perjanjian yang Allah telah buat dengan kita melalui Kristus?" Lalu, "Apa 
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artinya bagi kita untuk percaya kepada Allah dan mewujudkan iman itu dalam tindakan, seperti yang 

Abraham lakukan?" Jadi saya ingin agar kita mulai dengan berpikir tentang janji Allah kepada Abraham, 

dan kemudian kita akan melihat bagaimana respon Abraham kepada janji Allah tersebut, lalu kita akan 

memikirkan tentang Kristus dan kehidupan kita.  

Jadi kita akan mulai dengan janji kepada Abraham. Bilamana anda memperhatikan Kejadian 12, Kejadian 

15, dan Kejadian 17 bersama-sama, anda akan melihat ketiga aspek tersebut dari gambaran ini dalam 

masing-masing teks yang berbeda itu. Allah memulai janjiNya dengan janji untuk membentuk satu umat 

perjanjian. Ia akan membentuk satu umat perjanjian. Mari kita memperhatikan Kejadian 12. Anda tahu 

bahwa ada satu perubahan besar antara Kejadian 11 dengan Kejadian 12, yaitu dari Menara Babel ke janji 

Allah kepada Abraham. Dalam kisah Menara Babel, anda melihat orang-orang yang melakukan apa pun 

yang mereka bisa untuk membuat nama mereka sendiri besar. Sebaliknya, dalam Kejadian 12 anda 

melihat Allah berkata, "Aku akan membuat umatKu besar. Aku akan membuat nama Abraham besar." 

Dalam Kejadian 11 anda melihat orang-orang dicerai-beraikan oleh karena dosa mereka, yaitu karena 

mereka ingin merampas kehormatan  nama Allah, dan bangsa-bangsa terpisah satu dari yang lain. 

Sedangkan dalam Kejadian 12, bangsa-bangsa akan bersatu. Dalam Kejadian 12 kita melihat gambaran 

dari berkat Allah yang datang kepada segala bangsa. Ketika Allah datang kepada Abraham, Ia berkata 

dalam ayat 1, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri 

yang akan Kutunjukkan kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan 

memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan 

memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, 

dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat."  

Di sini kita melihat bahwa Allah memasuki suatu hubungan perjanjian dengan Abraham dan dengan 

semua yang akan datang setelah dia. Ada sesuatu yang lebih dalam dari perjanjian yang Allah buat 

dengan Abraham dan Sarah, dan bahkan lebih dalam dari hanya perjanjian yang Allah buat dengan 

bangsa Israel. Yang kita lihat di sini adalah rencana penebusan yang melaluinya Allah akan mereformasi 

seluruh ciptaan, mentransformasi semua bangsa. Dan apa yang Allah lakukan di sini akan memiliki 

pengaruh yang besar pada anda dan saya. John Stott mengatakan, "Dapat dikatakan dengan sebenarnya, 

tanpa berlebihan, bahwa bukan hanya sisa Perjanjian Lama sejak Kejadian 12, tetapi juga seluruh 

Perjanjian Baru merupakan perwujudan janji-janji Allah." Ia mengatakan, "Ini merupakan ayat-ayat yang 

paling mengandung unsur pemersatu dalam Alkitab. Seluruh tujuan Allah dirumuskan di sini " Allah yang 

melakukan karyaNya di tengah-tengah orang-orang kafir yang berdosa yang kita lihat dari Kejadian 3 

sampai 11, sekarang dalam Kejadian 12 membentuk satu umat untuk diriNya sendiri. Dalam Kejadian 15 
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kita melihat bagaimana ketika Abraham melihat ke langit, Allah berkata kepadanya, "Demikianlah 

keturunanmu." Kemudian dalam Kejadian 15 Allah memeteraikan perjanjian ini dengan satu upacara 

yang tampaknya sedikit aneh ketika anda pertama kali membacanya. Mungkin anda mulai berpikir, "Apa 

yang terjadi di sini?" Ada beberapa interpretasi yang berbeda yang telah diusulkan tentang apa yang 

terjadi pada upacara perjanjian tersebut . 

Tetapi sebenarnya yang paling mungkin adalah bahwa ini adalah satu peristiwa yang sangat umum pada 

masa itu bilamana orang mengadakan perjanjian atau persetujuan satu dengan yang lain. Mereka 

mengambil hewan dan mengorbankan hewan-hewan itu, menempatkan kurban pada dua sisi, dan kedua 

pihak yang sedang membuat perjanjian satu dengan yang lain itu akan berjalan melalui tengah-

tengahnya. Dan melalui upacara itu mereka berkata, "Jika kami melanggar perjanjian ini, kiranya kami 

dikutuk seperti hewan-hewan ini. Terkutuklah kami jika kami melanggar ikrar kami, jika kami melanggar 

janji kami satu kepada yang lain dalam perjanjian ini." Dan kemudian anda melihat burung-burung 

pemangsa yang kemungkinan besar bersifat simbolis dari bangsa-bangsa lain, khususnya Mesir, yang 

akan membawa penderitaan dan benar-benar penganiayaan terhadap umat Allah dalam Perjanjian Lama. 

Hal itu yang membawa ke pada apa yang kita lihat dalam perbudakan orang Israel di Mesir. Tetapi 

gambaran yang kita lihat dalam Kejadian 15 ialah bahwa Allah merendahkan diriNya untuk masuk ke 

dalam perjanjian ini dengan umatNya. Hal ini terlihat ketika  perapian yang berasap beserta suluh yang 

berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Melalui gambaran ini Allah mau berkata, 

"Terkutuklah Aku jika Aku melanggar perjanjian ini dengan kamu, jika Aku melanggar komitmen ini 

kepadamu." Ini adalah gambaran yang luar biasa yang melaluinya Allah berkata, "Aku membuat 

komitmen sepihak untuk membentuk satu umat untuk diriKu, dan Aku akan setia kepada bangsa ini." 

Meskipun bangsa itu ternyata tidak setia, sebagaimana yang kita lihat di seluruh Perjanjian Lama., kita 

akan melihat bahwa Allah telah berjanji untuk setia kepada umat perjanjianNya. Kita akan mendalami hal 

ini. 

Kita melihat di sini perjanjian Allah dengan Abraham. Kita sudah melihat perjanjian dengan Nuh dalam 

Kejadian 6. Kita akan melihat perjanjian Allah dengan Musa. Kita akan melihat perjanjian Allah dengan 

Daud. Dan akhirnya dalam Perjanjian Baru kita akan melihat perjanjian Allah dengan Kristus. Bahkan 

makna perkataan testament dalam istilah Old Testament dan New Testament mempunyai makna yang 

sama dengan perkataan perjanjian atau covenant. Apa yang kita akan lihat adalah bahwa Allah telah 

memilih untuk berhubungan dengan umatNya melalui serangkaian perjanjian, dan itu akan menjadi hal 

yang penting bagi kita untuk memahami apa yang terjadi dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Jadi yang 

pertama, Allah akan membentuk satu umat perjanjian. Bagian kedua adalah bahwa Allah akan membawa 
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mereka ke suatu warisan yang akan mereka miliki di bumi, yakni satu tanah perjanjian. Ia akan 

memberikan satu tanah kepada mereka. Inilah yang kita lihat pada awal Kejadian 12. "Pergilah dari 

negerimu dan dari keluargamu dan rumah ayahmu ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu." Dalam 

Kejadian 12:7 dikatakan, "Aku akan memberi negeri ini kepada keturunanmu." Lalu dikatakan dalam 

Kejadian 15, "Aku akan memberikan tanah ini kepadamu." Secara khusus Allah menjelaskan tanah yang 

akan diberiNya kepada Abraham dalam ayat 18-20. 

Allah akan memberi kepada mereka tanah Kanaan, Tanah Perjanjian. Dan sisa cerita Alkitab akan 

berputar di sekitar tanah ini, tempat di mana Allah akan membawa umatNya ke sana. Jadi itu adalah 

bagian dari perjanjian yang Ia akan buat dengan mereka, yakni Ia akan membawa mereka ke suatu 

tempat yang merupakan warisan mereka di bumi ini. Ini adalah suatu tanah di mana mereka akan tinggal. 

Dan bagian ketiga dari perjanjian yang Allah buat dengan umatNya adalah bahwa Ia akan menggunakan 

mereka untuk mencapai satu tujuan global. Sejak awal Allah memanggil satu umat bagi diriNya, yaitu 

bangsa Israel, tetapi maknanya lebih dalam dari itu. Ia berkata, "Aku akan membuat engkau menjadi 

bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi 

berkat." Jadi makna perjanjian Allah dan tujuan Allah sejak awal adalah berciri sangat global. Ia berjanji 

akan menggunakan Abraham dan bangsa Israel untuk menjadi berkat bagi semua bangsa, untuk menjadi 

bukti kebaikan dan anugerahNya, dan untuk menunjukkan kemuliaanNya kepada semua bangsa di bumi. 

Secara harfiah yang dimaksudkan ialah semua keluarga atau kelompok orang di bumi, seperti yang telah 

kita bicarakan sebelumnya. Jadi itulah janji Allah kepada Abraham. Allah mengatakan, "Aku akan 

membentuk satu umat, umat perjanjian. Aku akan membawa mereka ke satu tempat, yaitu satu warisan 

yang dijanjikan di bumi. Dan Aku akan menggenapi tujuanKu melalui mereka. Melalui mereka Aku akan 

membuat kemuliaanKu dikenal di seluruh dunia." Itu sebabnya ketika anda melihat Kejadian 17, Allah 

mengubah nama Abraham.  Nama sebelumnya, yakni Abram, diubah menjadi Abraham. Abram berarti 

"bapa yang mulia." Abraham berarti "bapa banyak bangsa." Dan kemudian hal ini akan lebih menarik. 

Sekarang mari kita melihat Kejadian 17. Ini terjadi tepat setelah Allah berbicara tentang bagaimana Ia 

akan mengubah nama Abram menjadi Abraham. Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Saya ingin 

agar anda memahami ini karena apa yang dikatakan dalam ayat 6 adalah benar-benar penting. Allah 

berkata kepada Abram, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak; engkau akan Kubuat 

menjadi bangsa-bangsa, dan dari padamu akan berasal raja-raja.” Ada banyak hal yang akan kita pelajari 

dalam beberapa minggu ke depan tentang bagian selanjutnya dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian 

berakhir dengan satu gambaran tentang seorang yang akan datang melalui garis keturunan Yakub, 

melalui garis keturunan Yehuda, yang akan memiliki ketaatan bangsa-bangsa. Mereka akan menjadi 
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milikNya dan Ia akan memerintah dengan tongkat kerajaan. Ini adalah seorang raja yang akan datang 

melalui garis keturunan ini, dan hal itu menunjuk ke masa depan kepada Raja Daud, dan kemudian lebih 

jauh lagi hal ini menunjuk ke masa depan kepada Raja Yesus yang akan datang. Dan ketaatan bangsa-

bangsa akan menjadi milikNya. Saya ingin agar anda melihat Kejadian 17:15-16 pada waktu Tuhan 

berbicara kepada Abraham tentang Sarah, "Tentang isterimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi 

Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan dari padanya juga Aku akan 

memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu 

bangsa-bangsa; raja-raja bangsa-bangsa akan lahir dari padanya." 

Jadi yang kita lihat di sini ialah bahwa Allah akan mengutus seorang raja, dan pada satu hari nanti 

kerajaannya akan berkembang ke semua kelompok orang, ke semua bangsa dan semua kaum di muka 

bumi. Dan ini adalah gambaran yang sudah ditegaskan sejak awal dalam perjanjian antara Allah dengan 

Abraham. Satu umat perjanjian, satu warisan yang dijanjikan di bumi, dan satu tujuan global. Dan Allah 

akan mengutus seorang raja melalui keturunan ini, dan bahwa kerajaan akan menjadi milik raja tersebut, 

yang akan diperluas ke semua kelompok orang di bumi. Itulah secara singkat apa yang terkandung dalam 

janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12, 15, dan 17. Jadi bagaimana Abraham menanggapi janji 

itu? Di sinilah kita sampai pada ayat hafalan kita untuk minggu ini. "Lalu percayalah Abram kepada 

TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Dalam konteksnya, 

Kejadian 15:6 merupakan satu pernyataan yang luar biasa. Pasal ini dibuka dengan kenyataan bahwa apa 

yang telah dijanjikan Allah dalam Kejadian 12, yaitu bahwa Ia akan memberikan keturunan kepada 

Abraham, masih belum digenapi. Dan Abraham berkata pada Tuhan, "Tuhan, Engkau telah menjanjikan 

ini, tetapi pewaris dalam keluarga saya saat ini adalah seorang pelayan di rumah saya. Saya bahkan tidak 

memiliki seorang putra. Engkau mengatakan kepada saya bahwa keturunan saya akan menjadi besar dan 

menjadi bangsa yang besar, tetapi tidak ada yang terjadi." Jadi Allah membawa Abraham ke luar. Ia 

mengatakan, "Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit, dan hitung jumlahnya jika kamu dapat 

menghitungnya." Dan Allah berkata, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Dan anda tahu apa 

yang Abraham katakan? Ia tidak mengatakan apa-apa. Kejadian 15 tidak mengatakan bahwa Abraham 

mengatakan sesuatu. Ia tidak bisa berkata-kata. Tidak ada sesuatu apa pun selain bintang-bintang dan 

keheningan, dan di tengah-tengah bintang-bintang dan keheningan ini kita mendapatkan ayat ini, ayat 6, 

"Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai 

kebenaran." Dalam hatinya, pikirannya, dan kehendaknya, Abraham berkata, "Saya percaya, akan Allah. 

Saya percaya bahwa ini akan terjadi." Dan ini adalah gambaran tentang iman yang dibicarakan oleh 

Paulus dan oleh penulis-penulis lain dalam Perjanjian Baru. Ini adalah apa artinya diselamatkan oleh iman 

dan menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah dan didamaikan denganNya. Maknanya ialah untuk 
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berada dalam hubungan yang benar dengan Allah melalui iman semacam ini. Jadi apa artinya kalau Kitab 

Suci mengatakan, "Abraham percaya kepada Allah?" Apa artinya itu? 

Saya ingin agar anda melihat empat aspek dalam kebenaran yang kita lihat dalam cerita ini. Pertama, bagi 

Abraham percaya kepada Allah berarti bahwa ia ditransformasikan oleh anugerah Allah yang berdaulat. 

Saya ingin agar anda merenungkan hal ini bersama saya. Seluruh cerita ini dimulai pada akhir pasal 11 

dan awal pasal 12. Abraham berasal dari Ur-Kasdim, satu daerah orang-orang kafir. Kita tidak memiliki 

indikasi apa pun dalam Kejadian 11 atau Kejadian 12 atau di mana pun yang menunjukkan bahwa ada 

sesuatu di dalam Abraham yang menyebabkan Allah mengatakan, "Aku akan menjadikannya bapa 

umatKu." Inisiatif ini sepenuhnya berasal dari Allah. Anda dapat melihatnya dalam Kejadian 12:1-3. Kita 

melihat bahwa lima kali Allah berkata, "Aku akan melakukan hal ini. Aku akan melakukan ini. Aku akan 

melakukan ini." Anda tidak melihat penekanan pada apa yang Abraham lakukan di sini. Semua ini 

didasarkan atas prakarsa kemurahan Allah. Ia berkata, "Aku akan memberkatinya." Adalah Allah yang 

memanggil Abraham. Mengapa Abraham? Mengapa bukan Ayub, misalnya, yang hidup sekitar waktu itu? 

Saya yakin bahwa ada orang-orang lain yang bahkan mungkin lebih baik daripada Abraham. Mengapa 

Allah memilih Abraham? Apa yang kita lihat di sini menunjukkan bahwa hal itu semata-mata merupakan 

bukti nyata anugerah Allah yang berdaulat. Ia memanggil Abraham. Ia memilih Abraham oleh 

anugerahNya, dan itulah cerita yang akan kita lihat dalam kehidupan Abraham selanjutnya. Tentu kita 

akui bahwa dalam Alkitab bapa orang beriman ini tidak selalu menunjukkan karakter yang mulia. Ini 

adalah seorang yang bersedia berbohong dalam beberapa kesempatan yang berbeda ketika ia  mencoba 

melindungi hidupnya. Ini adalah seorang yang hampir menyerahkan istrinya kepada raja Mesir. Ini adalah 

seorang yang berkali-kali berjuang dengan imannya. 

Berbagai kisah tentang Abraham ini ditulis dengan maksud tertetntu. Allah mau menunjukkan kepada 

kita bahwa perjanjianNya tidak didasarkan pada apa yang ditemukan dalam manusia dan apa yang 

manusia dapat hasilkan dari dirinya sendiri, melainkan ditemukan dalam anugerah Allah. Dan yang 

ditekankan di sini adalah bahwa seluruh kehidupan Abraham, bahkan iman Abraham itu sendiri, 

merupakan bukti dari anugerah Allah dalam hidupnya. Ia ditransformasikan oleh anugerah Allah yang 

berdaulat. Segi yang kedua tentang apa artinya bahwa Abraham percaya akan Allah ialah ia 

mengandalkan pimpinan Allah yang berdaulat. Mengandalkan pimpinan Allah yang berdaulat. Saya ingin 

agar anda merenungkan tentang janji-janji yang Allah berikan kepada Abraham di sini. Semua janji ini 

dibuat dalam konteks di mana tampaknya tidak ada pengharapan. Allah berkata kepada Abraham, 

"Engkau akan menjadi bapa dari satu bangsa yang besar," ketika kenyataannya adalah bahwa Abraham 

dan Sarah sudah tua, dan Sarah dalam keadaan mandul. Dapatkah anda membayangkan seorang 
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perempuan yang usianya hampir 100 tahun berjalan ke bangsal bersalin? Ini bukanlah gambaran yang 

anda idam-idamkan. Tampaknya tidak ada harapan. 

Dan bagaimana dengan tanah yang Allah janjikan bahwa Ia akan membawa umatNya ke tanah tersebut 

dan menjadikan tanah itu sebagai milik mereka? Ini adalah tanah yang sudah dimiliki oleh orang-orang 

Kanaan, yang adalah satu bangsa yang kuat. Dan bagaimana dengan janji Allah bahwa berkat yang Allah 

berikan itu akan sampai ke segala bangsa? Betulkah seorang yang rela menjual atau memberikan istrinya 

kepada raja Mesir pada satu saat tertentu yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa? Dari setiap 

sudut pandang, ini tampaknya merupakan sesuatu yang tidak akan terwujud, dan Abraham berjuang 

dengan itu. Saat anda masuk ke Kejadian 15, misalnya, kita melihat Abraham jujur di hadapan Allah. 

"Semua yang saya miliki adalah seorang pelayan dalam keluarga saya." Anda hampir dapat 

membayangkan bahwa Abraham melihat sekeliling dirinya. Semua hambanya memiliki anak. Mereka 

memiliki anak laki-laki dan anak perempuan yang selalu berada di samping mereka, sedangkan Abraham 

duduk di sana sendirian, dan Sarah juga duduk di sana sendirian. Mereka mandul. Saya tahu bahwa 

Heather dan saya selama lima tahun berjuang dengan kemandulan dan bertanya-tanya, "Mengapa tidak? 

Kami meinginkan seorang anak. Mengapa Tuhan tidak memberkati kami dengan cara ini?" Abraham 

berjuang untuk setidaknya 25 tahun antara saat janji ini datang kepadanya dengan saat ia benar-benar 

menerima ahli waris itu melalui Ishak. 

Maka di tengah-tengah pergumulannya, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Kejadian 15:1. Di 

tengah-tengah pergumulan ini mari kita melihat apa yang Abraham doakan. Dikatakan dalam Kejadian 

15:1, "Kemudian datanglah firman TUHAN kepada Abram dalam suatu penglihatan: 'Janganlah takut, 

Abram, Akulah perisaimu; upahmu akan sangat besar.' Abram menjawab: 'Ya Tuhan ALLAH, apakah yang 

akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang 

akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu.'" Jika anda memperhatikan perkataan "Tuhan" 

di sini, itu adalah satu gelar untuk Allah, yakni Adonai, yang berarti "Yang Berdaulat." Ini adalah satu 

sebutan bagi Allah yang mengandung pengakuan bahwa Ia sepenuhnya mengontrol segala sesuatu. Bagi 

Abraham, keadaannya tampak gelap, sama sekali gelap di sekitarnya dalam kaitan dengan keturunan 

yang diharapkan akan datang darinya. Ia bahkan tidak memiliki seorang putra. Keadaannya juga gelap 

dalam kaitan dengan tanah yang akan ia warisi yang sedang dikuasai oleh orang-orang Kanaan. Abraham 

tahu bahwa Allah berdaulat. Ia berjuang dengan imannya. Tidak selalu iman Abraham tampak pada setiap 

saat dari perjalanannya ini. Namun pada akhirnya ia dikenal dalam Kitab Suci sebagai seorang yang 

mengandalkan pimpinan Allah yang berdaulat. Dan inilah apa artinya percaya kepada Allah. Bahkan di 

tengah-tengah kegelapan, ia percaya bahwa Allah masih memegang kendali. 
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Segi yang ketiga dari iman Abraham ialah bahwa ia bersedia mengambil risiko yang radikal. "Abraham, 

tinggalkan negerimu. Tinggalkan bangsamu. Tinggalkan keluargamu. Tinggalkan segala sesuatu yang 

sudah terbiasa bagimu dan yang nyaman bagimu." Itulah panggilan dalam Kejadian 12. Abraham 

meninggalkan segala sesuatu yang sudah terbiasa baginya untuk segala sesuatu yang asing baginya. Ia 

bahkan tidak tahu ke mana ia akan pergi. Allah berkata, "Pergilah ke negeri yang akan Kutunjukkan 

bagimu." Inilah risiko radikal yang akan diambil. Dan kemudian dalam Kejadian 15 kita melihat bahwa 

bahkan ketika Tuhan mengkonfirmasikan perjanjian ini melalui satu upacara, Ia berbicara tentang 

bagaimana keturunan Abraham akan mengalami penderitaan selama lebih dari 400 tahun. Selama empat 

generasi mereka akan mengalami penderitaan. Mereka akan menjadi hamba-hamba dari bangsa lain. Ini 

adalah tentang perbudakan yang akan mereka alami di Mesir. Dan akan ada banyak harga yang harus 

dibayar dalam masa-masa itu. Ini belum termasuk peristiwa dalam Kejadian 22, ketika Abraham 

diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Gambaran yang kita lihat pada Abraham ialah 

bahwa ia bersedia mengambil risiko yang radikal. Saya ingin agar anda bersama saya berpikir tentang 

mengapa demikian. Mengapa ia bersedia mengambil risiko yang radikal. 

Dan ini membawa kita ke segi yang keempat dalam iman Abraham, yaitu bahwa ia dengan sepenuh hati 

percaya akan pahala yang radikal. Ia rela mengambil risiko yang radikal karena dengan sepenuh hati ia 

percaya akan pahala yang radikal. Abraham bukannya mengambil lompatan iman yang buta di sini. Ia 

melangkah di atas Firman Allah yang dapat diandalkan, yang terbukti, dan yang tetap setia. Ia percaya 

akan pahala yang ditemukan dalam janji-janji Allah, yakni tanah, umat, dan berkat bagi bangsa-bangsa. Di 

tengah-tengah semua itu, dengan berbagai pergumulan yang dilewati Abraham dalam proses ini, ia 

percaya bahwa janji-janji Allah itu benar. Ia percaya bahwa janji-janji Allah itu baik dan Allah akan setia 

kepada janji-janjiNya. Dan ini sebenarnya mengarah ke gambaran yang lebih dalam lagi tentang pahala 

yang akan diterima Abraham. Pahalanya adalah janji-janji Allah, tetapi juga adalah Allah dari janji-janji 

tersebut. Dalam Kejadian 15:1 Allah berkata, "Abraham, Akulah perisaimu." Beberapa terjemahan dalam 

bahasa Inggris mengatakan, “I am your very great reward.” atau  "Akulah upahmu sangat besar." Lalu 

dalam Kejadian 17:7-8 Allah berkata, "Aku akan menjadi Allahmu." Ketika anda  menyadari bahwa 

kepuasan dan kebutuhan dalam hidup anda ditemukan dalam Allah saja, dan pada saat Allah membuat 

janji untuk anda, pada saat Allah yang berdaulat dan Raja segala ciptaan itu membuat janji untuk anda, 

maka mengambil risiko merupakan hal yang sangat masuk akal karena anda tahu bahwa pahalanya besar. 

Ini membawa kita ke segi yang terakhir tentang apa artinya bagi Abraham untuk percaya kepada Allah. 

Itu berarti bahwa ia bersedia mati demi hidup oleh iman. Saya mengambil ungkapan ini dari salah satu 

ayat favorit saya dalam Ibrani 11 ketika penulis surat Ibrani berbicara tentang Abraham, tentang orang-
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orang lain seperti Abraham, dan tentang iman mereka. Secara harfiah ayat ini mengatakan, "Semua 

orang ini hidup oleh iman ketika mereka mati." Saya senang dengan ungkapan itu. Mereka hidup oleh 

iman ketika mereka mati. Hidup oleh iman adalah cara yang indah untuk mati. Kenyataannya adalah 

bahwa Abraham tidak akan melihat penggenapan janji-janji tersebut. Bahkan dalam jangka pendek ia 

tidak akan melihat umat Allah tersebut, yaitu umat perjanjian yang akan diteguhkan di tanah perjanjian. 

Penggenapan-penggenapan ini baru akan terwujud dalam waktu yang jauh sesudah masa Abraham. 

Abraham tidak akan mengalami penggenapan janji-janji yang akan terungkap dalam sisa kitab Kejadian, 

demikian juga gambaran penebusan yang akan terungkap dalam kitab Keluaran. Tapi Abraham 

mengandalkan Allah, dan ia hidup dengan iman ketika ia mati. Ini benar-benar mengarahkan kita kepada 

kenyataan bahwa iman Abraham dan janji-janji Allah itu mempunyai makna yang bahkan lebih dalam dari 

apa yang akan terjadi di seluruh sisa kitab Kejadian, sampai ke kitab Keluaran. Bahkan sampai ke kitab 

Imamat, Bilangan, Ulangan, dan Yosua, pada waktu umat perjanjian itu memasuki tanah yang dijanjikan, 

dan sampai ke kitab Hakim-Hakim dan seterusnya pada waktu seorang raja pada akhirnya akan datang, 

dan Raja Daud. 

Kenyataannya adalah bahwa semua janji-janji ini menunjuk kepada sesuatu yang jauh, jauh lebih besar. 

Sebagaimana yang kita bicarakan minggu lalu, setiap cerita dalam Alkitab menunjuk kepada nama Kristus, 

dan membawa kita kepada penebusan yang datang melalui Kristus Penebus kita. Inilah yang saya ingin 

agar anda memahami, yakni bahwa Abraham menunjuk kepada janji yang akan datang melalui Kristus. 

Karena kehidupan Abraham dan imannya menunjuk kepada suatu saat bilamana Allah akan membentuk 

satu umat perjanjian yang baru. Berdasarkan perjanjian yang lama, Allah akan membentuk satu umat 

perjanjian yang baru. Dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham ini, sebagaimana yang kita lihat 

dalam Kejadian 15, Allah turun dan melalui perapian yang berasap beserta suluh yang berapi yang lewat 

di antara potongan-potongan daging itu, Ia pada dasarnya mau mengatakan melalui gambaran simbolis 

ini, "Jika Aku tidak setia kepada perjanjian ini maka terkutuklah Aku." Bahkan lebih besar dari itu, ketika 

anda sampai ke Perjanjian Baru,  anda melihat bagaimana Allah menjadi manusia dan benar-benar 

mengambil kutuk dosa kita dan menimpakannya pada diriNya sendiri, agar kita bisa menjadi umatNya. 

Persis itulah yang dikatakan dalam Galatia 3:13-14. Kita tidak punya waktu untuk mendalaminya, tetapi 

dengarkan apa yang Paulus katakan dalam Galatia 3:13-14: "Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum 

Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: 'Terkutuklah orang yang digantung 

pada kayu salib!' Yesus Kristus telah melakukan hal ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai 

kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima Roh yang telah dijanjikan itu." Kita akan 

berbicara lebih banyak di waktu yang akan datang tentang apa artinya menjadi umat perjanjian yang 
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baru, tetapi cukup untuk mengatakan  apa yang telah Yesus katakan dalam Yohanes 8:56, "Abraham 

bapakmu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita." 

Abraham tahu -- mungkin tidak secara detail -- tetapi ia tahu bahwa Allah sedang melakukan sesuatu 

untuk umatNya. Ini lebih besar dari apa yang ia bisa bayangkan, bahkan dalam hidupnya sendiri. Allah 

akan membentuk satu umat perjanjian yang baru. Bukan hanya satu warisan yang dijanjikan di bumi. 

Allah akan memberkan kepada umatNya satu warisan yang dijanjikan di surga.  

Gambaran tentang  tanah Kanaan, Tanah Perjanjian, adalah indah, dan itu terdapat di seluruh Kitab Suci, 

namun tidaklah lengkap. Persekutuan dengan Allah, umat Allah, dan kehadiran Allah, baru akan lengkap 

dalam realitasnya yang penuh dan kekal melalui Kristus, dan melalui janji tentang surga. Bahkan inilah 

yang dikatakan tentang Abraham dalam Ibrani 11. Perhatikan apa yang dikatakan oleh penulis surat 

Ibrani tentang Abraham "Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air 

surgawi. Sebab itu, Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota 

bagi mereka di mana kita akan tinggal untuk selamanya bersama Allah." Ini adalah gambaran dari 

perjanjian yang baru dalam Kristus yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi 

dunia ini, sehingga Ia memberikan putraNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaNya 

tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah warisan di surga, dan di tempat itu Allah akan 

mengumpulkan bersama satu paduan suara yang global untuk memujiNya. 

Sejak awal pembentukan bangsa Israel, Allah mengatakan, "Melalui umatKu Aku akan memberkati semua 

suku bangsa di bumi. KerajaanKu akan berkembang ke semua suku bangsa." Itulah janji Allah dalam 

Kejadian 12:3.. Ia berkata, "Semua suku bangsa, setiap suku bangsa di atas bumi, akan diberkati." Dan ini 

menunjuk kepada satu umat perjanjian yang baru. Dan kenyataannya adalah bahwa ketika kita sampai ke 

akhir Alkitab -- ini adalah ayat yang banyak dikutip di Brook Hills -- dikatakan dalam Wahyu 7:9-10. 

"Setelah itu aku melihat: Sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung 

jumlahnya, dari segala bangsa dan suku dan umat dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan 

Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara 

nyaring mereka berseru, "Keselamatan ada pada Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak 

Domba!" Dan ini adalah yang Allah janjikan dalam Kejadian 12, yaitu bahwa akan datang suatu hari 

ketika, secara harfiah, setiap kelompok orang akan diwakili di sekitar takhta Allah, yaitu mereka yang 

telah mengalami berkat-berkat keselamatan, di mana mereka akan menyanyikan pujian bagiNya. Satu-

satunya cara di mana hal ini menjadi mungkin adalah karena Raja itu telah datang dalam Yesus. Dia 

adalah Raja yang dijanjikan. 
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Jika anda sampai ke Perjanjian Baru, Matius membuka Perjanjian Baru dengan menyebutkan tentang 

Abraham. Sejak awal nama Abraham disebut karena Matius dengan sengaja mau menunjukkan kepada 

kita bahwa Yesus adalah Raja yang dijanjikan melalui garis keturunan Abraham. Ia adalah Raja yang 

dijanjikan, dan kerajaanNya pada suatu hari nanti akan dinikmati oleh semua kelompok orang. Seorang 

penulis mengatakan, "Mandat misioner gereja tidak dimulai dengan Yohanes 3:16 atau Matius 28:18-20 

atau Kisah Para Rasul 1:8, tetapi dengan Kejadian 12:1-3. Keinginan Allah dan janji Allah adalah bahwa 

pada suatu hari kelak setiap kelompok orang akan berkumpul di sekitar takhtaNya dan menyanyikan 

pujian bagiNya. Ini berarti bahwa ribuan kelompok orang yang mengelilingi saya di India sekarang -- 

banyak dari mereka yang sekarang tidak memiliki pengetahuan tentang Injil -- janji Allah di dalam 

Kejadian 12 adalah bahwa setiap kelompok orang ini pada suatu hari kelak akan mengalami berkat Allah. 

Anda dan saya adalah umat perjanjian Allah yang memiliki hak istimewa untuk membawa berkat ini 

kepada mereka.  

Realitas-realitas dalam Kejadian 12, Kejadian 15, dan Kejadian 17 bukanlah semata-mata cerita-cerita 

Perjanjian Lama dari 4.000 tahun yang lalu, melainkan masih hidup dan benar-benar berlaku dalam 

kehidupan kita hari ini. Dan ini terwujud dalam iman orang-orang percaya. Dalam Roma 4 Paulus 

berbicara tentang iman Abraham, dan ia berkata, "Lalu Abraham percaya akan Allah.  Itulah sebabnya hal 

itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran." Tetapi kemudian Paulus mengatakan, "Kata-kata ini, 

yaitu 'hal itu diperhitungkan kepadanya,' tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita; 

sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia, yang telah 

membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati." Realitas yang Alkitab ajarkan kepada kita 

adalah bahwa anda dan saya diperhitungkan sebagai benar dengan cara yang sama ketika Abraham 

dibenarkan, yaitu oleh iman, oleh percaya kepada Allah. Jadi apa artinya bagi anda dan saya hari ini untuk 

percaya kepada Allah? Apa artinya bahwa anda dan saya mengalami iman dengan cara yang sama seperti 

Abraham? 

Pertama, dorongan saya untuk kita adalah marilah kita menerima dan bersukacita dalam anugerah Allah. 

Abraham percaya di dalam anugerah Allah yang berdaulat -- mari kita melakukan hal yang sama. Mari 

kita menerimanya. Jika anda belum pernah menerima anugerah Allah, maka saya mendorong anda hari 

ini untuk percaya kepada Allah. Percayalah kepadaNya ketika Ia mengatakan bahwa Ia mengasihi anda, 

dan percayalah kepadaNya ketika Ia mengatakan bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosamu, dan 

percayalah kepadaNya ketika Ia mengatakan bahwa a akan membuat anda menjadi ciptaan yang baru. 

Percayalah kepadaNya ketika Ia mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan dan Raja dan mempunyai otoritas 

atas hidup anda, yang layak menerima semua penyembahan anda,  dan memenuhi semua keinginan 
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anda. Percayalah kepada  Allah dan terimalah anugerahNya. Dan kemudian setelah kita menerimanya, 

bersukacitalah di dalamnya. Renungkanlah hal ini. Anda dan saya adalah bagian dari keluarga perjanjian 

Allah. Kita adalah bagian dari rencana penebusan yang dimulai dengan Abraham. Anda dan saya adalah 

bagian dari barisan orang-orang yang sama yang telah ditebus oleh anugerah melalui iman.  

Saya sungguh dikuasai oleh kenyataan tersebut, terutama di tempat di mana saya berada sekarang, 

karena saya dikelilingi oleh lebih dari 81 juta orang yang hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki 

pengetahuan tentang Injil, dan yang dari satu generasi ke generasi yang lain hanya memiliki sedikit atau 

tidak memiliki pengetahuan tentang Injil. Dan saya berpikir tentang hidup saya sendiri dan kenyataan 

bahwa saya lahir dalam konteks di mana saya telah mendengar Injil sejak hari pertama dalam hidup saya. 

Saya lahir ke dalam konteks di mana Injil merupakan hal yang lazim di mana-mana. Dan saya tidak 

menentukan di tempat mana saya lahir. Saya lahir dalam konteks tersebut hanya oleh anugerah Allah. 

Apakah anda ikut menentukan di tempat mana anda lahir? Kenyataannya adalah bahwa setiap orang dari 

antara kita, bahkan ketika mendengarkan ini, lahir ke dalam konteks di mana kita akan mendengar 

tentang anugerah, tentang Injil Allah. Dan secara harfiah ada jutaan orang yang tidak lahir dalam konteks 

itu, jadi mengapa saya? Mengapa anda? Mengapa Abraham, mengapa kita? Kenyataannya adalah bahwa 

semua itu semata-mata merupakan anugerah dari Allah yang berdaulat yang telah membuat 

keselamatan itu mungkin dalam kehidupan kita, dan bersama anugerah itu datanglah tanggung jawab 

yang besar. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetapi marilah kita menerima dan bersukacita dalam 

anugerah Allah. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan bukan karena apa yang telah kita lakukan. 

Bahkan iman kita itu sendiri adalah bukti anugerahNya. Kenyataan bahwa kita telah mendengar Injil dan 

telah memberi respon kepada Injil merupakan bukti anugerahNya yang berdaulat. Karena itu marilah kita 

menerima dan bersukacita di dalam anugerahNya.  

Kedua, marilah kita mengandalkan dan menaati pimpinan Allah, sebagaimana Abraham mengandalkan 

pimpinan Allah. Marilah kita melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Saya tidak tahu apa 

yang terjadi dalam hidup anda, dan hal-hal apa yang tidak berjalan sebagaimana yang anda pikirkan harus 

terjadi. Saya menduga bahwa mungkin ada beberapa pasangan suami-istri atau keluarga di seluruh 

keluarga orang beriman di sini yang bahkan sedang mengalami keadaan mandul sepert yang kita lihat di 

sini dalam Kejadian 12 dan 15. Pasangan-pasagan yang berjuang dengan hal tersebut. Saya sudah 

menyinggung bahwa Heather dan saya pernah bergumul dengan hal itu, dan saya mengerti adanya 

penderitaan yang berkaitan dengan keadaan tersebut. Atau mungkin ada hal-hal lain. Mungkin hal 

tersebut berkaitan dengan sesuatu yang anda harapkan dapat terjadi dalam kehidupan anda, dan anda 
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menunggu Allah untuk melakukan sesuatu yang khusus dalam kehidupan anda, dan hal itu tampaknya 

tidak terjadi sesuai waktu yang telah anda rencanakan, dan anda bertanya-tanya mengapa demikian.  

Berbicara tentang kemandulan, Heather dan saya sedang dalam proses untuk mengadopsi seorang anak 

lagi, sebenarnya dari tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat saya di saat ini, yaitu Nepal. Ini semacam 

jalan yang mendaki, dalam arti tertentu. Dan jika saya bisa benar-benar jujur dengan anda, kami telah 

mengalami beberapa hambatan dalam proses ini. Kami telah melakukan hampir semua yang bisa kami 

lakukan, tetapi Nepal menunjukkan satu keadaan yang sangat tidak stabil dari segi pemerintahan dan 

karena hal-hal lain, dan sebagai hasilnya kami tidak mendengar apa pun dari sana. Dan Heather dan saya, 

pada waktu kami berdoa, kami mengatakan, "Tuhan, saya tidak mengerti mengapa ada anak-anak yang 

sangat membutuhkan pertolongan di negara itu. Tingkat kemiskinan dan angka kematian bayi adalah 

sangat tinggi. Ada anak-anak yang sangat membutuhkan pertolongan. Kami ingin mengadopsi seorang 

anak. Mengapa hal ini tidak terjadi? Mengapa hal ini tidak berjalan mulus?” Dan itu adalah titik di mana 

kami katakan,"Kami perlu mengandalkan pimpinan Allah yang berdaulat." Dan saya ingin mendorong 

anda pagi ini. Saya berharap bahwa ini adalah kata-kata yang tepat bagi sebagian dari anda di dalam 

pengalaman apa pun yang ada sedang alami dalam kehidupan anda saat ini. Percayalah dan taatilah 

pimpinan Allah. Dia berdaulat atas segala sesuatu, dan Ia tahu apa yang Ia lakukan. Dan bahkan jika anda 

harus menunggu bertahun-tahun untuk sesuatu yang anda ingin lihat, anda dapat mengandalkanNya.  

Yang ketiga, inilah dorongan saya untuk kita sebagai gereja dalam terang gambaran tentang  Abraham 

dan apa artinya percaya kepada Allah. Marilah kita terus mengambil risiko yang radikal. Ketika kita 

melihat Abraham yang meninggalkan semuanya, kita dapat melihat gambaran tentang apa yang Yesus 

katakan kepada kita untuk melakukannya, yakni untuk meninggalkan segalanya. "Berikanlah semua yang 

kamu miliki dan ikutlah Aku." Itulah artinya percaya akan Allah. Saya berpikir tentang William Carey. Saya 

sudah menyinggung bahwa ia pernah hidup dan melayani di daerah yang tidak terlalu jauh dari sini. Pada 

tahun 1793, ia pindah dari Inggris ke India, dan menghabiskan 40 tahun hidupnya di sini. Ia meninggalkan 

keluarganya, tanahnya, dan kenyamanannya. Selama 40 tahun ia tinggal di sini, dan tidak pernah sekali 

pun ia kembali ke negaranya untuk cuti. Ia menghabiskan 40 tahun hidupnya di sini. Istri pertamanya 

meninggal dunia. Istri keduanya meninggal dunia. Ia melewati segala macam penderitaan. Dalam waktu 

20 tahun setelah ia tiba di sini -- setelah 20 tahun dalam pelayanan -- ia sedang menerjemahkan Alkitab 

dan melakukan segala macam pekerjaan.  

Apa yang terjadi kemudian adalah kebakaran yang terjadi di rumahnya di Serampore. Saat itu ia 

sebenarnya berada di luar kota, di Calcutta. Dan api membakar kamus yang ditulisnya, buku-buku tata 

bahasa yang ditulisnya, sepuluh terjemahan Alkitab yang dalam proses untuk dicetak, dan satu 
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terjemahan yang sedang ia kerjakan selama enam tahun terakhir, semuanya terbakar. Dan ia 

menemukan bahwa apa yang sudah dikerjakannya selama 20 tahun -- tidak semua yang telah 

dikerjakannya, tetapi begitu banyak dari apa yang telah dikerjakannya  telah terbakar. Dan ini adalah apa 

yang ia katakan, "Dalam satu malam saja hasil kerja selama bertahun-tahun telah musnah. Sungguh tak 

terselidiki jalan-jalan Allah. Akhir-akhir ini saya telah berusaha secara maksimal untuk membawa hasil 

kerja saya menuju kesempurnaan yang tampaknya dapat dicapai, dan mulai membayangkan suatu 

keberhasilan misioner yang banyak didasarkan pada kebanggan diri. Ternyata Tuhan telah merendahkan 

saya agar saya lebih mengarahkan pandangan saya kepadaNya." Maknanya ialah percayalah kepada 

Allah, dan bahwa Ia adalah pahala kita. Moto yang dipegang oleh Carey adalah, "Berharaplah akan hal-hal 

besar dari Allah, lalu usahakanlah hal-hal besar bagi Allah." Jangan lupa urutannya.  

Berharaplah akan hal-hal besar dari Allah. Percayalah akan Allah. Andalkanlah Allah untuk memberikan 

hal-hal yang baik bagi anda. Dan ketika anda melakukannya, hal itu akan melimpah dalam tindakan 

mengambil risiko-risiko yang radikal. Usahakanlah hal-hal besar bagi Allah, karena anda tahu bahwa Ia 

dapat dipercaya dan karena anda tahu bahwa Ia adalah baik. Marilah kita terus mengambil risiko yang 

radikal sebagai gereja dan marilah kita terus percaya akan pahala yang radikal. Pikirkan tentang hal ini. 

Apa lagi yang kita butuhkan? Kita memiliki seluruh janji Allah. Ia akan bersama kita. Ia akan membimbing 

kita. Ia akan memberi kepada kita segala yang kita butuhkan pada setiap saat. Kita tidak perlu lagi 

berpegang pada hal-hal yang dating dari dunia ini. Kita tidak perlu lagi hidup menurut jalan dunia ini. Kita 

memiliki janji-janji Allah yang mencakup semua yang kita butuhkan, dan bahkan lebih dalam dari itu, kita 

memiliki Allah yang memuaskan kita dengan sepenuhnya, yang adalah perisai kita dan pahala kita yang 

besar. Dan berdasarkan pengorbanan yang telah kita berikan melalui gereja kita dan melalui hidup kita 

sendiri, marilah kita menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi pada hari-hari mendatang, karena kita 

yakin akan pahala yang kita miliki di dalam Allah adalah besar. 

Marilah kita, sebagaimana Abraham, bersedia mengambil risiko yang radikal karena kita dengan sepenuh 

hati percaya akan pahala yang radikal. Marilah kita menerima dan bersukacita di dalam anugerah Allah, 

mengandalkan dan menaati pimpinanNya, mengambil risiko, percaya akan pahala, dan akhirnya, marilah 

kita memberikan hidup kita dan mendemonstrasikan iman kita. Marilah kita menghabiskan hidup kita 

untuk mendemonstrasikan iman kita. Salah satu nama yang lain yang dikenal secara umum di sekitar 

tempat ini, di antara orang-orang Kristen di India, adalah Graham Staines. Saya pernah menyinggung 

namanya. Ia adalah seorang misionaris yang telah melayani di India selama 34 tahun di mana ia 

memimpin satu pelayanan misi di antara para penderita kusta. Pada tahun 1999, 34 tahun setelah ia tiba 

di India, ia sedang berada di mobilnya dengan kedua putranya, Philip yang berumur 10 tahun, dan 
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Timotius yang berumur 6 tahun, dan mereka tiba-tiba dikerumuni oleh sekelompok orang Hindu yang 

radikal. Kelompok ini membakar mobil mereka, dan Graham Staines beserta kedua putranya mati 

terbakar di dalam mobil. Istrinya, Gladys, dan putrinya, Esther, ditinggalkan. Saya ingin agar anda 

mendengar apa yang dikatakan oleh Gladys, istrinya, jandanya, beberapa hari setelah musibah tersebut, 

dan kata-katanya dipublikasikan di seluruh surat kabar di India. 

Ia berkata, "Saya hanya punya satu pesan bagi rakyat India. Saya tidak menyimpan kepahitan, saya tidak 

menyimpan kemarahan, tetapi saya punya satu keinginan yang besar, yaitu bahwa setiap warga dalam 

negara ini dapat memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus yang telah memberikan hidupNya 

untuk dosa-dosa mereka." Semua orang menyangka bahwa ia dan putrinya akan kembali ke negara 

asalnya, tetapi mereka berkata, "Tidak." Mereka telah memberikan hidup mereka untuk India. Mereka 

tahu bahwa Allah telah memanggil mereka ke India. Gladys berkata, "Suami saya dan anak-anak kami 

telah mengorbankan hidup mereka bagi bangsa ini. India adalah rumah saya. Saya berharap tetap berada 

di sini dan terus memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan." Mungkin yang paling luar 

biasa adalah putri mereka, Esther, yang baru berumur 13 tahun. Ketika ditanya tentang apa yang terjadi 

pada ayahnya, ia berkata, "Saya memuji Tuhan bahwa Ia menemukan ayah saya layak untuk mati 

bagiNya." Adalah baik untuk hidup oleh iman ketika anda mati. Jadi sebagai satu gereja, sebagai satu 

umat perjanjian Allah yang baru, yang telah ditransformasikan oleh anugerah Allah yang berdaulat dan 

yang bisa dipercaya, marilah kita mengambil risiko yang radikal. Marilah kita dengan sepenuh hati 

percaya akan pahala yang radikal. Dan marilah kita menghabiskan hidup kita demi hidup oleh iman.  

Ketika saya melihat ke sekeliling komunitas di mana saya berada sekarang, saya melihat bukti iman anda 

di seluruh komunitas ini, dan di komunitas-komunitas lain yang akan kita kunjungi selama berada di India. 

Ada bukti iman anda di dalam kehidupan ibu-ibu dan anak-anak dan bapak-bapak yang telah mendengar 

Injil, yang telah datang kepada Kristus melalui pelayanan ini. Anak-anak yang hidup dan bertumbuh 

sebagai hasil dari anugerah Allah dan iman anda kepada Allah. Dan karena itu, inilah yang saya ingin 

katakan kepada kita, sebagai gereja, dari konteks di mana saya berada ini. Marilah kita terus berjuang, 

dan pada masa-masa yang akan datang marilah kita menghabiskan hidup kita sebagai gerejaNya untuk 

mendemonstrasikan iman kita. Dalam waktu yang dekat ini kita akan menerima anggota-anggota baru 

yang telah percaya dan masuk menjadi anggota dari keluarga orang beriman dalam jemaat kita, yang 

telah bergabung dalam hubungan perjanjian dengan kita selama setahun terakhir. Lebih dari 400 orang 

pada tahun lalu, pada tahun 2009, yang bergabung dan memasuki persekutuan dengan keluarga orang 

beriman dalam jemaat kita. 
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Yang saya doakan adalah agar kita meneguhkan perjanjian kita antara satu dengan yang lain -- bukan 

dalam arti perjanjian antara Allah dengan Abraham atau Musa atau perjanjian yang baru, melainkan satu 

gambaran tentang bagaimana kita berkomitmen satu kepada yang lain sebagai gereja. Saya berdoa 

kiranya hal itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, dan kita dapat mengatakan, "Kami ingin 

saling bergandengan tangan sebagai umat perjanjian Allah yang baru, dengan janji kehidupan kekal di 

depan kita, bahwa kita bersama tidak akan hidup lagi seolah-olah dunia ini adalah rumah kita, tidak akan 

mengikuti jalan dunia ini. Sebaliknya, kita akan memberikan diri kita untuk tujuan global dari Allah." Dan 

apakah pelayanan itu kita lakukan di komunitas yang tepat berada di sekitar gedung gereja kita, ataukah 

yang berada di kota Birmingham atau di wilayah yang ditimpa kelaparan seperti di India, kita akan 

menghabiskan hidup kita demi namaNya, dan kita akan memandang ke depan, ke satu hari bilamana kita 

akan mengalami penggenapan berkat Allah kepada Abraham bersama dengan kumpulan banyak orang 

yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari setiap suku bangsa, kelompok orang, dan bernyanyi memuji 

Allah dalam satu paduan suara global. 

Bapa, saya sangat berterima kasih untuk hak istimewa dalam menggembalakan keluarga orang beriman 

ini. Saya berterima kasih atas cara Engkau bekerja di dalam keluarga orang beriman ini selama bertahun-

tahun, dan bahkan selama empat bulan terakhir ini, di mana saya kagum pada apa yang saya lihat di 

sekitar saya sekarang sebagai buah dari karya FirmanMu di ruangan ini di Birmingham, Alabama, di dalam 

kehidupan dan hati pria dan wanita di seluruh ruangan ini. Karena itu, Bapa, saya berdoa agar Engkau 

memberikan berkat-berkatMu kepada kami sebagai umatMu. Bapa, saya berdoa agar Engkau 

memberkati kami sebagai Gereja di Brook Hills supaya melalui kami semua kelompok orang di muka bumi 

akan diberkati. Berkatilah kami sehingga orang-orang di sekitar tempat kami bekerja dan di lingkungan 

kami akan diberkati. Supaya orang-orang di kota Birmingham diberkati. Dan sebagaimana rencana kami 

untuk mengadopsi salah satu komunitas di kota ini untuk melipatgandakan Injil di sana, berkatilah kami.  

Dan Bapa, saya berdoa agar orang-orang di India dan setiap kelompok orang di semua bangsa akan tahu 

bahwa Engkau baik karena karya FirmanMu di antara umatMu, dan karena umatMu di Brook Hills 

percaya akan Engkau. Dan dengan percaya akan Engkau, kami memandang ke depan, ke satu hari 

bilamana kami akan berkumpul di sekitar takhtaMu dan menyanyikan pujian bagi Engkau. Kiranya Kristus 

untuk selamanya dipuji oleh semua orang karena Ia telah menjanjikan hidup baru kepada kami, telah 

membuat kami menjadi umat yang baru, dan yang telah membawa kita ke tempat yang baru. Dan kami 

akan berkumpul bersama untuk menyanyikan pujian bagi Engkau untuk selamanya. Menjelang hari itu 

dan sampai hari itu, kami berdoa agar Engkau menjaga kami untuk tetap setia dan menolong kami untuk 

tetap percaya akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 


