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Jika saudara memiliki Alkitab , dan saya harap saudara  memilikinya, biarkan saya mengajak 

saudara untuk membuka dengan saya dari Wahyu, fasal  7, buku terakhir dalam Alkitab. Apakah 

ada ibadah bersama di sorga? Seperti apakah ibadah itu? Dan apahak ibadah bersama kita saat 

ini merupakan refleksi dari apa yang akan kita lakukan dalam keabadian kelak? Ini merupakan 

pertanyaan yang saya ingin kita mendalami pagi ini. Mari saya mendorong saudara sebagai 

saudara  mengeluarkan Alkitab saudara, jikakalau saudara tidak memiliki satu usahakan untuk 

menemukan seseorang di sekitar saudara yang mempunyai. Kita akan membaca banyak dari 

Alkitab pagi ini, membalik banyak sehingga saudara siap dengan  jari saudara. Kita akan 

mebalik banyak halaman. 

 

Melalui fasal ini kita melihat  kitab Wahyu sebagai dasar. Saya yakin itu merupakan salah satu 

bagian yang paling penting di dalam Kitab Wahyu. Mungkin bahkan merupakan salah satu yang 

paling sulit untuk ditafsiran, tetapi dalam seluruh Alkitab dibicarakan tetang hal  ini, terutama di 

dalam Perjanjian Lama. Sehingga saudara akan membutuhkan Alkitab. Kita datang kepada 

minggu terakhir dalam seri ini pada ibadah baerama -- dalam pelajaran ini kita sudah mlakukan.  
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Kita  memulai, melihat Nehemia, fasal 12, gambar persekutuan dan ibadah bersama. Kita bukan 

merupakan kumpulan warga jemaat yang individu. Kita adalah persekutuan beriman. Minggu 

berikutnya kita melihat di Wahyu, fasal 19, kerendahan hati. Ibadah mutlak merupakan kegiatan 

yang  berpusat pada Allah. Lalu kita melihat pada Yohanes, fasal 4, kejujuran - bagaimana kita 

harus datang di hadapan Allah dengan asli, tidak hanya dengan Allah, tetapi juga dengan satu 

sama lain, jujur pada-Nya tentang dosa kita, tentang perjuangan kita. Kemudian minggu lalu kita 

melihat Mazmur, fasal 19 dan Mazmur 119 dan memandang penjelasan dan kebutuhan untuk 

kedua penyataan Allah dan respon untuk menjadi bagian dari ibadah kita.  

 

Sekarang kita sedang melihat keanekaragaman dan di sinilah letak kebenaran Alkitab. Hal ini 

menjadi dasar untuk  kita bersama-sama pada hari ini. Ibadah bersama, ibadah mencerminkan 

dua unsur, kesatuan dan keranekaragaman di sorga. Ibadah adalah refleksi dari kesatuan dan 

keanekaragaman sorga. Apa yang saya ingin kita lakukan adalah melihat bahwa di dalam 

bagian ini terungkap apa yang ada dalam Wahyu, fasal 7. Saya menyebutkan ini adalah bagian 

yang sulit ketika datang untuk penafsiran. Saudara membaca hal-hal yang berbeda tentang 

bagian ini dan saudara akan menemukan semua jenis pendapat yang berbeda, pandangan, dan 

perspektif pada bagian yang berbeda dari teks ini.  

 

Tujuan saya adalah bagi kita adalah untuk melihat apa yang kita ketahui. Saya ingin kita melihat 

tentang apa yang bagian ini ajarkan kepada  kita tentang ibadah hari ini. Ini merupakan 

gambaran yang luar biasa. Lihatlah Wahyu, fasal 7. Kita akan memulai dari ayat 9. Ini 

merupakan tujuan ke mana semua sejarah akan menuju. Usahakan mendapatkan 

gambarannya.  

 

"Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, satu kumpulan besar orang banyak  yang 

tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa, dan suku dan kaum  dan bahasa,  berdiri di 

hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun 

palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: , 'Keselamatan bagi Allah 

kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!  Dan semua malaikat berdiri mengelilingi 

takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan 

menyembah Allah, sambil  berkata: 'Amin! Pujian-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur,  

dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!  

Dan seorang dari antara  tua-tua itu berkata kepadaku: “Siapakah mereka yang memakai jubah 

putih itu dan dari manakah mereka datang?" Maka  kataku kepadanya: “Tuanku, tuan 

mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku:" Mereka ini adalah orang-orang yang keluar 
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dari kesusahan yang besar.; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di 

dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia 

siang malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan 

kemah-Nya atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau 

panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta 

itu, akan menggembalakan mereka dan ia akan menuntun mereka ke mata air hidup kehidupan. 

Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. '"  

 

Apa yang saya ingin saudara lihat di bagian ini adalah kesatuan dan keanekaragaman datang 

bersama-sama. Kita sudah mendapat keanekaragaman, banyaksekali orang-orang   yang tidak 

dapat dihitung dari setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa, setiap bangsa. Itu adalah gambaran 

yang sangat beanekaragam. Pada saat yang sama di tengah keanekaragaman mereka 

menyanyikan sebuah lagu. Dan mereka semua berpakaian  yang sama. Ada kesatuan dalam 

keanekaragaman. Jadi apa yang saya ingin kita lakukan adalah saya ingin kita berpikir tentang 

bagaimana ini nyata datang bersama-sama dalam Wahyu, fasal 7. Kemudian setelah kita 

melihatnya, kita melihat apa yang menyatukan kita, bahkan di  keanekaragaman tubuh Kristus 

apa yang mempersatukan kita. Kemudian kita akan berpikir tentang pengaruh dari teks ini untuk 

ibadah bersama  kita.  

 

Jadi bagaimana kesatuan dan keanekaragaman bertemu bersama-sama di dalam Wahyu, fasal 

7?  Gambar pertama yang saya ingin saudara lihat yang menyatukan kita adalah bahwa kita 

semua telah - di sini adalah - kita semua telah ditebus untuk memuji-Nya, yang dibeli untuk 

member-Nya pujian. Ini merupakan gambaran yang  mempersatukan  di dalam Wahyu, fasal 

7. Saat saudara masuk ke ayat 9, ia mengatakan setelah ini yang merupakan acuan untuk apa 

yang terjadi dalam 8 ayat awal dari Wahyu. Dalam rangka untuk mendapatkan gambaran 

tentang apa yang terjadi di ayat 9 sampai 17 kita perlu memahami apa yang terjadi dalam ayat 1 

sampai 8.  

 

Jadi jika saudara memperhatikannya, apa yang saudara lihat adalah gambaran Allah berbicara 

tentang bagaimana ia telah member meterai kepada  umat-Nya, Israel, umat Allah di dalam 

Perjanjian Lama. Saya ingin saudarauntuk melihat dengan saya dalam ayat 3, hanya untuk 

membacanya, mendapatkan konteks, mendapatkan gambaran dari apa yang mengarah ke 

Wahyu, fasal 7, ayat 9. Dikatakan dalam ayat 3, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau 

pohon-pohon sebelum kami  memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan 

aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan, 144.000 dari semua suku keturunan Israel.” 
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Dan apa yang saudara lihat dalam ayat 5 turun melalui ayat 8 adalah daftar suku-suku yang 

berbeda dari Israel dan masing-masing dari mereka ada  12.000 nya orang di dalam gambaran 

ini. Jadi saudara mempunyai 12 suku, 12.000 orang dari masing-masing, total 144.000 orang.  

 

Sekarang kebanyakan orang berpikir ini bukan hanya - ini bukan rujukan leterlek yaitu  dengan 

tepat 144.000 orang. Sebaliknya itu merupakan gambaran kesempurnaan, kelengkapan, umat 

Allah Israel. Tetapi, seperti yang saya katakan, kita tidak akan menghabiskan waktu kita pagi ini 

memperdebatkan hal ini atau hal itu. Apa yang saya lakukan adalah agar saudara melihat bahwa  

ada hubungan antara orang Israel, orang-orang pilihan Allah yang kita lihat di dalam Perjanjian 

Lama.  Ada hubungan antara orang Israel dan kemudian ketika saudara mendapatkan ayat 9 

dalam Wahyu, fasal 7 jumlah sebegitu banyak yang tidak ada yang dapat menghitung dari setiap 

kaum dalam setiap bahasa dan setiap bangsa, setiap suku.  

 

Bagaimanapu juga, di sini di dalam Wahyu, fasal 7 ini mereka berhubungan bersama-

sama. Orang-orang Israel yang bergabung dengan orang banyak sehingga tidak ada yang bisa 

menghitungnya. Dan apa yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah bahwa ini bukan 

hanya hubungan yang  disengaja yang kebetulan muncul di Wahyu, fasal 7. Saya yakin ini telah 

menjadi rencana Allah sejak dari awal sejarah Alkitab. Saya ingin menunjukkan kepada 

saudara. Peganglah  halaman saudara pada Wahyu 7. Mari kita kembali ke kitab Kejadian, buku 

pertama dalam Alkitab. Saya ingin saudara untuk kembali ke Kejadian, fasal 12.  

 

Saya melihat kepada Wahyu, fasal 7 - benar-benar kita melihat seluruh Kitab Wahyu dalam 

banyak cara - tetapi terutama fasal ini. Ini semacam buku terakhir dalam Alkitab. Ini 

menghubungkan kita dengan apa yang terjadi di dalam awal.  Apa yang kita punya dalam 

Kejadian adalah perkenalan. Apa yang kita punya dalam Kitab Wahyu adalah kesimpulan dan 

merampung  semuanya. Saya ingin kita melihat dua bagian sebagai buku terakhir. Lihatlah ke 

Kejadian, fasal    12.  Ingat fasal sebelum ini fasal Kejadian 11 adalah ketika mereka mencoba 

untuk membangun menara Babel. Semua bangsa diserakkan.Semua bangsa terbagi-bagi.  

 

Saat  saudara masuk ke Kejadian, fasal 12, ayat 1 dan dengarkan apa yang dikatakan Allah 

kepada  Abram. Ini adalah ketika orang-orang Israel mulai menerima janji dan berkat Allah. 

Dengarkan ini. "Allah berkata kepada Abram," Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu 

rumah bapamu ini ke negeri yang  akan Kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau 

menjadi bangsa yang besar dan Aku akan memberkati engkau serta membuat namamu 

masyhur; dan engkau akan menjadi berkat.  Aku akan memberkati orang-orang yang 
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memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di 

muka bumi akan mendapat berkat. '"  

 

Sekarang apa yang terjadi di sini pada awal sejarah Alkitab yakni bahwa  Allah berbicara kepada 

Abram yang adalah bapak dari orang Israel dan Dia memberinya sebuah janji. Kita perlu melihat 

janji yang Allah telah buat. Ini adalah janji bahwa Allah mulai perjalanan-Nya di sini di Kejadian, 

fasal 12 dan di sinilah janj itu.  

 

Dia berkata, "Abram, Aku akan memberkati saudara. Aku akan membuat saudara menjadi 

bangsa yang besar. Aku akan mencurahkan berkat-berkat-Ku  kepada saudara " Saya ingin 

saudara melihat apa yang Allah janjikan untuk Dia lakukan melalui Abram.. Dia mengatakan, 

"Sebagai hasil dari berkat saya kepada saudara, semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi Aku 

akan memberkati saudara sebagai pemimpin orang Israel dan mereka keturunan saudara tetapi 

hasilnya adalah bahwa  semua orang di bumi akan mendapat berkat melalui saudara. "  

 

Abraham akan menjadi saluran tersebut, yakni untuk menyalurkan berkat Allah. Menerima 

berkat Allah dan menjadi saluran berkat Allah untuk semua bangsa di dunia. Itulah yang Allah 

janjikan  kepada Abraham dalam Kejadian, fasal 12, ayat 3. Saya ingin saudara melihat fasal 

selanjutnya, Kejadian, fasal 13. Lihat ayat 16 saudara mungkin menggarisbawahi ayat-ayat 

ini. Kita mulai dengan Kejadian 12:3. Lihatlah Kejadian 13:16.  

 

Allah berkata kepada Abraham lagi, Dia berkata, "Aku akan menjadikan keturunanmu seperti 

debu tanah banyaknya,  sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, 

keturunan mu pun akan dapat dihitung juga" Jelas tidak ada yang bisa menghitung debu tanah 

sehingga gambaran itu  adalah dari jumlah banyak bahwa tidak ada yang bisa menghitung yang 

tepat apa yang kita lihat dalam Wahyu, fasal 7, ayat 9. Maju ke dua fasal lagi ke Kejadian, fasal 

15. Lihatlah Kejadian, fasal 15, ayat 4 dan 5. Tuhan berkata kepada Abraham hal ini lagi. Dia 

mengatakan, "firman TUHAN datang kepadanya. Orang ini tidak akan menjadi ahli waris 

saudara tetapi anak yang berasal dari tubuh saudara sendiri yang akan menjadi pewaris saudara 

"   Saudara mungkin menggarisbawahi ayat 5.  

 

"Dia mengambil Abraham ke luar dan berkata, “ Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, 

jika engkau dapat menghitungnya,” Dia berkata kepadanya," Demikianlah banyaknya nanti 

keturunanmu.” Sekarang ribuan tahun kemudian para ilmuwan memberitahu kita ada sekitar 70 

sextillion bintang-bintang, yang pada dasarnya 70 juta, juta, juta bintang. Mereka adalah orang-
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orang bahwa kita dapat terpandang pada saat ini. Itu banyak sekali bintang dan Allah berkata, 

"Abraham, mari kita pergi ke luar. Saya ingin kamu untuk memandang ke atas  di sini dan Aku 

ingin kamu melihat bahwa akan ada dari keturunanmu sebanyak yang  kamu  tidak dapat 

bahkan mulai menghitung. "  Itu yang Dia katakana kepada  Abraham di dalam Kejadian, fasal 

15..  

 

Kita majui dua fasal lagi ke fasal 17. Untuk fasal 17, ayat 3. Dia mengatakan, "  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 engka telah Ku-tetapkan menjadi bapa sejumlah besar 

bangsa.  Aku akan membuat  engkau beranak-cucu sangat banyak; engkau akan Ku-buat 

menjadi  bangsa-bangsa, dan dari padamu akan berasal raja-raja."  Apakah saudara melihat 

hubungan di sini antara Israel dan sejumlah banyak sekali orang  yang tidak ada yang bisa 

menghitung dari setiap bangsa di Wahyu, fasal 7.  

 

Meneruskan dalam kitab  Kejadian, fasal  22. Kejadian, fasal  22, ingat ketika Allah 

memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anaknya?  Abraham menaatinya, dan melaluinya 

dengan  baik sampai Allah menyediakan seekor domba.  Saudara sampai di Kejadian, fasal 22, 

ayat 17 dan Tuhan menegaskannya kembali lagi. Ini hampir seperti Allah sedang mencoba untuk 

membuat tekanan di sini. Dikatakan dalam ayat 17 dalam Kejadian 22, " Aku  akan memberkati 

engkau berlimpah-limpahden  membuat keturunanmu sengat banyak seperti bintang di langit 

dan seperti pasir di tepi laut dan keturunanmu itu  akan menduduki kota-kota musuhnya oleh 

keturunanmulah  semua bangsa  dib umi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan 

firman-Mu. "  

 

Sekarang, Abraham mempunyai seorang anak. Namanya - dan ini adalah bagian partisipasi 

peserta dari program kita. Semua benar. Abraham mempunyai seorang anak. Namanya?  

 

Respon: Ishak.  

 

Ishak. Maju terus ke Kejadian, fasal 26. Lihatlah Kejadian, fasal 26. Allah telah membuat janji ini 

berulang-ulang kepada Abraham.  Apakah itu hanya Abraham?  Saya tidak berpikir 

begitu. Lihatlah Kejadian, fasal 26, ayat 4.  Saudara mungkin menggarisbawahi ayat ini. "Aku 

akan membuat banyak keturunanmu, Ishak banyak seperti bintang di langit dan akan memberi 

mereka semua negeri ini. Dan oleh keturunanmu  semua "apa? "Semua bangsa di bumi akan 
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diberkati melalui kamu, Ishak."  

 

Sekarang Ishak memiliki seorang putra bernama Yakub. Saudara maju  dua fasal lagi, saudara 

mendapatkan Kejadian, fasal 28, ayat 14. Allah menjaga janji hidup ini. Allah berkata kepada 

Yakub dalam Kejadian, fasal 28, ayat 14. Dia memiliki visi, mimpi yang mengatakan, "Yakub, 

keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke 

sebelah timur dan ke barat, ke utara dan ke selatan dan semua bangsa di bumi akan diberkati 

melalui engkau dan keturunanmu."  

 

Nah, itu merupakan janji yang cukup kokoh mempertimbangkan Yakub pada waktu itu adalah 

seorang pria lajang.  Dia bahkan belum mempunyai seorang  istri. Dia mencari seorang istri dan 

dia tahu bahwa dia akan memiliki keturunan yang akan menjadi sebanyak debu tanah dari 

dunia. Itu merupakan kabar baik bagi seorang pria lajang di seperti Yakub. Jadi janji itu sekarang 

tidak hanya bagi Abraham, bukan hanya Ishak, tapi juga bagi Yakub melalui saudara semua 

bangsa di bumi akan diberkati.  

 

Melanjutkan ke Kejadian, fasal 35. Allah datang kepada Yakub lagi, mengatakan hal yang sama 

padanya. Kejadian, fasal 35, ayat 11. Dikatakan, "kata Tuhan kepadanya," Akulah Allah Yang 

Mahakuasa. Beranak cuculah  dan bertambah banyak; satu bangsa bahkan sekumpulan  

bangsa-bangsa, akan terjadi dari padamu dan raja-raja akan berasal dari padamu.". Mari saya 

tunjukkan satu lagi di dalam Kejadian. Lihatlah fasal 49. Lihatlah fasal 49. Saya ingin saudara 

melihat dengan saya  ayat 8. Apakah isi  Kejadian 49, adalah berkat Allah melalui Yakub kepada 

12 suku Israel. Ini merupakan berkat Allah atas suku-suku yang berbeda. Saat saudara 

membaca ayat 8 dan saudara melihat berkat Allah atas Suku Yehuda.  

 

Inilah berkat. "Yehuda, engkau akan dipuji, oleh saudara-saudaramu,tanganmu akan menekan 

tengkuk  musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu.  Yehuda adalah seperti anak 

singa: setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku; ia meniarap dan 

berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina; siapakah  yang berani    

membangunkannya.  Tongkat kerajaannya tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang  

pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya 

akan takluk bangsa-bangsa ada siapa itu termasuk dalam ketaatan dari '"- apa? - "'. Negara 

adalah miliknya" "Jadi apa artinya? Nah ketika saudara membaca Wahyu fasal 5  saudara 

melihat Yesus digambarkan sebagai singa dari suku apa? Yehuda.  
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Ini adalah gambaran di dalam Kejadian, 49 dari janji yang akan datang dalam Kristus dan 

berkata,  " Ketaatan bangsa-bangsa akan menjadi milik-Nya."  Itu hanya merupakan kebetulan 

mungkin,  bahwa saudara menemukan Wahyu, fasal 7. dan ketika itu merupakan daftar suku-

suku Israel, tebak suku yang terdaftar pertama terdaftar di sana. Ini adalah suku Yehuda. Ada 

hubungani di sini antara janji-janji Allah dalam kitab Kejadian yang berulang-ulang disampaikan 

bahwa Dia akan memberkati semua orang dan semua bangsa - sebanyak yang tidak bisa 

dihitung lagi - melalui umat-Nya Israel. Allah - jangan lewatkan itu - Allah berjanji untuk 

memberkati umat-Nya sehingga kemuliaan-Nya, keselamatan-Nya, berkat-Nya akan tetap 

dikenal di antara semua bangsa di bumi.  

 

Sekarang apakah  ini hanya ada dalam Kejadian? Saya  berpikir tidak demikian. Saya pikir itu 

berada dalam seluruh Kitab Suci. Kita bisa melihatny di berbagai tempat. Mari saya tunjukkan 

salah satu gambarn dalam kitab para nabi. Pergilah dengan saya untuk Yesaya.  Lihat dengan 

saya di Yesaya, Kitab Yesaya. Tempatnya tepat sebelum Yeremia, kitab yang tebal di antara 

para nabi. Saya ingin saudara melihat dengan saya ke dalam Yesaya, fasal 49. Ini akan menjadi 

tempat yang lain bila melihat dalam Perjanjian Lama. Di sini, di dalam Kitab Yesaya saya ingin 

saudara melihat dua bagian yang memberikan kita gambaran tentang Wahyu, fasal 7.  

 

Lihatlah di dalam Yesaya, fasal 49. Lihatlah ayat 6. Di sini Allah berbicara tentang tujuan-Nya di 

antara umat-Nya. Dan dia berkata, "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, 

untuk menegakkan  suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan  orang-orang Israel yang masih 

terpelihara.” Maka Allah berkata, "Tetapi Aku akan membuat  engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi." Dan apa yang 

terjadi di bagian berikut fasal ini seperti yang kita lihat bahwa keselamatan  dari Allah dan 

gambar tentang isinya.  

 

Saudara maju ke ayat 10 yang mengatakan, "Mereka  tidak menjadi lapar atau  haus; angin  

hangat dan terik matahari  tidak akan menimpa mereka, sebab Penyayang mereka akan memim 

pin mereka dan akan menuntun mereka  ke dekat sumber-sumber air" Itulah, itu adalah kutipan 

langsung dari Wahyu, fasal 7. Matahari tidak akan mengalahkan atas mereka. Tidak akan ada 

kelaparan, tidak kehausan di antara umat Allah karena seluruh bumi, semua bangsa-bangsa 

akan tahu bahwa Dia adalah baik melalui apa yang Dia lakukan melalui umat-Nya Israel.  

 

Berikut adalah bagian lain yang ingin saya tunjukkan kepada saudara dalam Yesaya. Lihatlah 

Yesaya fasal terakhir, fasal 66. Saya sudah katakana bahwa kita akan melihat banyak dan kita 
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baru saja mulai. Hanya saja bagaimana seluruh  Alkitab menjadi satu dalam gambaran yang 

besar ini. Lihatlah Yesaya, fasal  66, ayat 18. Dengarkan apa yang dia katakan tentang umat-

Nya dan apa yang akan Dia  lakukan melalui umat-Nya. Dia mengatakan, " Aku" Yesaya 66:18, " 

mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan Aku datang untuk mengumpulkan 

segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaan-Ku. Aku 

akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan  akan mengutus dari antara mereka orang-

orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lud, ke Mesekh dan Rosh, ke 

Tubal dan Yuwan,                   ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah melihat kemuliaan-

Ku, supaya mereka memberitakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa. "  

 

Itulah yang Allah lakukan di antara umat-Nya sepanjang Perjanjian Lama. Berulang kali 

mengatakan bahwa Aku akan memberkati kamu sehingga semua bangsa akan menerima 

berkat-Ku sehingga semua bangsa di bumi akan diberkati melalui kamu. Dia mengatakannya 

kepada Abraham, Ishak, Yakub. Dia menyanyikannya kepada umat-Nya lagi, dan lagi dan lagi. 

Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara pagi ini adalah bahwa dalam terang kenyataan 

bahwa Wahyu, fasal  7 masih merupakan masa depan, Allah tetap mengatakan hal yang sama 

kepada umat-Nya pada hari ini. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara pagi ini adalah 

bahwa Allah masih dalam bisnis memberikan berkat kepada umat-Nya sehingga kemuliaan-Nya 

dan berkat-Nya dan keselamatannya akan  dikenal di antara semua bangsa.  

 

Kita adalah umat Allah, gereja-Nya dan keinginan Allah untuk memberkati umat-Nya menjadi 

tujuan yang sama yang telah mendorong sejarah sejak Kitab Kejadian dimulai. Saya ingin 

saudara melihat apa yang menarik yang berulang ulang dalam Perjanjian Lama,  saudara 

melihat bahwa orang-orang Perjanjian Lama Allah tidak melihatnya. Berulang kali  saudara 

melihat mereka berpendapat bahwa berkat Allah itu dimaksudkan khusus untuk  mereka dan 

sehingga saudara melihat umat- Allah berusaha untuk menikmati berkat-Nya, bahkan 

mengharapkan beroleh berkat dengan bermanja-manja dalam apa yang sejujurnya adalah 

ibadah yang egois.  

 

Mereka tidak menunjukkan kekudusan dan keagungan dan anugerah dan kemurahan-hati  Allah 

kepada bangsa-bangsa. Saudara melihat mereka berulang-ulang, memisahkan berkat Allah dari 

tujuan Allah. Apakah saudara pikir bahwa kita menghadapi godaan yang sama hari ini? Untuk 

menerima berkat Allah, menikmati, duduk kembali dalam berkat Allah dan berpikir bahwa entah 

bagaimana, di suatu tempat Allah telah merancang berkat-Nya yang berpusat kepada kita ketika 

itu tidak terjadi. Rencana-Nya adalah agar berkat-Nya  menyebar melalui kita untuk semua 
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bangsa.  

Inilah  persetujuannya,  kita tidak mengakhiri  permainan ini dengan gambaran ini. Tempat 

berkat Allah di dalam Alkitab tidak dimaksudkan untuk berpusat pada kita dan berhenti hanya 

dengan kita.  Hal itu dimaksudkan untuk disebarkan melalui kita untuk semua bangsa, sejumlah 

banyak orang yang tidak ada yang bisa menghitungnya  dari setiap suku, kaum, bahasa dan 

bangsa. Itulah  tujuannya. Itu sebabnya Kristus datang. Lihat janji yang Allah telah buat, tapi lihat 

juga harga yang Kristus telah dibayar.  Yesus telah datang. Mengapa ? Lukas 24:47 melalui 49, 

Dia datang supaya berita pertobatan dan pengampunan dosa akan diberitakan kepada semua 

bangsa.  

 

Pada awal pelayanan-Nya, Lukas, fasal 4 Yesus, sendiri mengutip dari Kitab Yesaya dan Dia 

berbicara tentang bagaimana Roh berdaulat memerintah Diri-Nya untuk memberitakan kabar 

baik kepada orang miskin. Kemudian saudara sampai ke akhir fasal itu di mana Dia mengutip 

dari dan Dia berbicara tentang bagaimana semua bangsa-bangsa akan mengetahui kebesaran 

Allah. Jadi apa yang Yesus lakukan adalah yang Dia  memberitakan kabar baik terutama kepada 

orang-orang Israel di dalam Injil. Kemudian setelah Dia mati di kayu salib, bangkit dari kubur Dia 

berkata kepada murid-murid-Nya, "Sekarang pertobatan dan pengampunan dosa tidak hanya 

diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Berita Ini akan diberitakan kepada semua bangsa. "  

 

Saudara melihat Roma, fasal 15, ayat 7 sampai 9. Pada dasarnya, Alkitab mengatakan bahwa  

Allah mengutus Yesus untuk mati sebagai korban sehingga bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat 

memuliakan Allah karena kemurahan-hati-Nya. Seluruh alasan m engapa Kristus mati adalah 

untuk membawa penyembah-penyembah setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa, setiap 

bangsa. Ketika saudara kembali ke Wahyu, fasal 5, ayat 9, ia mengatakan persis seperti itu. Ia 

mengatakan, "Kristus dibunuh sehingga ia bisa membeli" - kata yang digunakan adalah 

membeli. Empat hal yang sama  yang kita lihat ditekankan dalam Wahyu, fasal 7 "membeli orang 

dari setiap suku, kaum, bahasa dan bangsa.". Itu merupaka salah satu dari ke-empat kali yang 

berbeda dalam Kitab Wahyu di mana bangsa, suku, bangsa dan bahasa semua dibawa 

bersama-sama.  

 

Tujuan global Allah adalah jelas di sini, dalam Wahyu fasal 7. Yesus mati untuk menebus 

jemaat, untuk menyelamatkan jemaat dari setiap - setiap bangsa, suku, setiap kaum, setiap 

bahasa. Pikirkan tentang hal ini. Yesus menumpahkan darah-Nya untuk setiap suku. Ia 

mencurahkan darah-Nya untuk setiap suku tanpa terkecuali.  
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Saya ingin membaca sebuah kutipan bagi saudara. Saya tidak akan memberitahu siapa yang 

menulisnya. Saya ingin saudara untuk melihat apakah saudara bisa menebak siapa yang 

menulisnya. Satu-satunya petunjuk yang akan saya berikan kepada saudara adalah bahwa ini 

ditulis di Birmingham, tahun lalu di Birmingham. Berikut adalah apa yang surat itu.  

 

"Saya sudah melakukan perjalanan panjang dan luasnya Alabama, Mississippi dan semua 

negara-bagian selatan lainnya. Pada hari yang terik di musim panas dan musin gugur  pagi, 

saya telah melihat gereja-gereja yang indah di Selatan dengan menara tinggi mereka menunjuk 

ke angkasat.Saya telah melihat bangunan besar yang mengesankan dari pendidikan 

agama.  Berulang kali saya telah menemukan diri saya bertanya, "Apa jenis orang yang 

beribadah di sini? Siapakah Allah mereka " Pertanyaan-pertanyaan ini masih tetap ada  dalam 

pikiran saya. Dalam kekecewaan yang mendalam saya telah menangisi kelemahan gereja. Ya, 

aku mencintai gereja. Ya, saya melihat gereja sebagai tubuh Kristus, tetapi oh, bagaimana kita 

telah menodai dan melukai tubuh itu melalui mengabaikan hidup bersama dan melalui rasa takut 

yang tidaktaat. "  

 

"Ada saatnya ketika gereja berada dalam keadaan sangat kuat. Dan saat orang-orang Kristen 

pada awalnya gembira karena dianggap layak menderita karena apa yang mereka 

percayai. Pada hari-hari itu gereja tidak saja menjadi  termometer yang mencatat ide-ide dan 

prinsip-prinsip pendapat yang populer. Itu adalah termostat yang mengubah pandangan 

masyarakat. Tetapi penghakiman Allah diatas gereja saat ini yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Jika gereja masa kini tidak memiliki  kembali semangat pengorbanan dari gereja 

yang mula-mula, ia akan kehilangan keasliannya, kehilangan loyalitas dari berjuta-juta dan 

diberhentikan sebagai persekutuan bersama yang tidak relevan dengan tidak ada artinya untuk 

Abad ke-20. "  

 

Saudara tahu yang menulis itu? Martin Luther King dan apa yang kemudian dikenal sebagai 

"Surat dari Penjara Birmingham".  

 

Saya ingin mengingatkan saudara bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib dan menumpahkan 

darah untuk jemaat  menebus dari setiap suku, dan itu berarti keharmonisan suku, kesatuan 

suku sangat penting untuk hati Yesus Kristus. Itu sangat penting pada hari ketika gereja itu 

kehilangannya dan saat ini yang sangat penting yang kita hadapi ialah bahaya yang sama untuk 

kehilangannya. Di kota kita, di antara keluarga beriman ini keharmonisan rasial dan persatuan 
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berniai  penting bagi kita sebagai itu juga adalah penting untuk Kristus. Jika tidak, kita 

kehilangan arti kematian Kristus di kayu salib.  

 

Yesus menumpahkan darah-Nya untuk setiap suku. Bukan hanya setiap suku. Ia mencurahkan 

darah-Nya untuk setiap orang. Apa artinya itu, setiap orang - orang yang kita lihat? Semua orang 

memuji  saudara tentang Allah. Apa artinya, orang-orang? Nah, ahli antropologi suku membantu 

kita keluar sedikit. Mereka pada dasarnya mencoba untuk mengidentifikasi berbagai kelompok 

orang di seluruh dunia yang bersatu dengan memahami budaya mereka dan penerimaan 

budaya.  Apa yang menyatukan mereka bersama-sama, apakah itu bisa bahasa atau unsur-

unsur lain dari budaya.  

 

Pada dasarnya ahli antropologi suku telah mengidentifikasi ada sekitar 16.000 kelompok yang 

ada dari orang-orang di dunia saat ini. Saudara mempunyai sekitar 6,5 miliar orang di dunia. Ahli 

antropologi suku telah mengidentifikasi sekitar 15.972 kelompok orang - mendekati 

16.000. Kemudian berdasarkan kelompok-kelompok orang, apa yang telah mereka lakukan 

adalah mereka telah melihat mana yang masih belum terjangkau dengan Injil dan yang 

terjangkau akan didefinisikan sebagai kelompok orang yang setidaknya kurang dari dua persen 

Kristen. Selain itu, mereka tidak memiliki persekutuan orang percaya - pengikut Kristus dalam 

kelompok orang yang memberitakan Injil.  

 

Jadi dari kelompok 15.972 orang, berapa banyak yang saudara pikir masih belum terjangkau 

dengan Injil? Jawabannya adalah sekitar 6.500 - 6.500 kelompok orang masih belum 

terjangkau. Mereka memperkirakan antara 2 dan 3 milyard orang. Apakah saudara merasakan 

berbeban  dengan saya pada pagi ini? Enam ribu lima ratus kelompok orang yang belum 

terjangkau dengan Injil. Ada orang-orang Dayong Cina. Hampir satu juta dari mereka yang 

tinggal di pegunungan Provinsi Hunan yang pada dasarnya tidak dapat diakses oleh orang lain 

dari dunia luar. Ada alasan mengapa mereka belum terjangkau.  

 

Mereka asyik dengan animisme dan pemujaan leluhur. Mereka memiliki banyak masalah 

kesehatan  karena iklim pegunungan di mana mereka menemukan diri mereka, tapi bukannya 

memiliki bantuan medis untuk masalah kesehatan mereka, mereka menganggap semua 

penyakit yang mereka alami adalah karena  mereka tidak pernah mempersembahkan korban 

cukup untuk nenek moyang mereka dan kepada dewa-dewa mereka ibadah. Mereka adalah 

kelompok orang Komering  di Indonesia. Sebuah kelompok orang keras yang bahkan banyak 

orang Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak ingin melakukan perjalanan melalui daerah di 



 

Página (Page) 
1
3 

 

mana mereka tinggal - 99,9 persen Islam tradisional, juga menderita kekurangan gizi mendalam 

karena mereka mandi dan mencuci pakaian mereka dan menggunakan kamar kecil di dalam air 

yang sama yang mereka minum dan memasak.  

 

Lalu ada orang Tukulor dari Afrika Barat, sekitar satu juta dari mereka sebagian besar hidup di 

Senegal. Tingkat pengangguran yang ada telah menyebabkan gadis-gadis semuda 13 tahun 

yang dijual ke dalam pelacuran untuk membeli barang untuk keluarga mereka. Mereka bangga 

menjadi Muslim yang pertama yang Hitam dengan penyembahan kombinasi antara Islam dan 

animism.  Ada orang-orang Mon di Myanmar, dulu Birma. Mon orang yang mempraktekkan 

ajaran Buddha dan animisme digabungkan bersama-sama. Pada umur sepuluh tahun anak laki-

laki dimasukkan ke  biara-biara Budha, pada sepuluh tahun. Namun dalam beberapa tahun 

banyak dari anak laki-laki itu yang menemukan diri mereka kecanduan heroin yang meningkat 

gambaran HIV / AIDS pada kelompok orang Mon di Myanmar.  

 

Saudara melihat suku Drukpa di Bhutan. Sebuah negara kecil, 600.000 orang terletak antara 

China dan India - dua negara besar, negara kecil ini berpenduduk 600.000 orang. Ada kurang 

dari lima orang percaya pada orang Drukpa Bhutan. Mereka adalah orang animistis yang 

memiliki rumah mereka dikotori - tersebar di seluruh pintu - saudara melihat gambar setan atau 

berhala yang telah didirikan atau bendera doa  yang telah dibentuk untuk menangkal segala roh-

roh jahat. Semuanya ditujukan ke arah menolak semua roh-roh jahat.  

 

Semua kelompok-kelompok orang belum terjangkau dengan Injil dan daftarnya  bisa terus dan 

terus dan terus, 6.500 dari mereka. Yesus menumpahkan darah-Nya bagi orang-orang Komering 

di Indonesia dan Dia menumpahkan darah-Nya bagi Dayong Cina dan Dia menumpahkan 

darah-Nya bagi Drukpa Bhutan dan Myanmar Mons dan Tukulor Afrika Barat. Dia mencurahkan 

darah-Nya untuk mereka semua. Dia mencurahkan darah-Nya untuk setiap ras, setiap kaum dan 

setiap bahasa.  

 

Ahli bahasa memberitahu kita bahwa ada sekitar 7.000 bahasa di dunia. Apakah saudara tahu 

berapa banyak bahasa masih belum memiliki terjemahan firman Tuhan? Dua ribu, 286 dari 

mereka - dua ribu, 286 bahasa yang masih belum memiliki salinan Firman Tuhan. Kita 

menyadari betapa memalukan bahwa masih ada perdebatan tentang mana laru rohani atau koor 

yang  akan kita nyanyikan  di gereja-gereja kita ketika lebih dari 2.000 bahasa masih belum 

memiliki terjemahan Injil.  
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Saya berdoa agar Wahyu, fasal 7 akan menjadi peringatan bagi kita bahwa Allah yang 

Mahakuasa tidak bermaksud agar  ibadah harus dibatasi untuk bangunan multi-juta dolar diisi 

dengan  didominasi kulit putih, warga Amerika yang kaya. Allah bermaksud agar ibadah itu 

menyatukan semua ras dan semua bangsa dan semua bahasa di salah satu paduan suara yang 

beragam, pujian yang indah. Dia berjanji untuk memberkati gereja yang percaya akan hal itu. Dia 

berjanji untuk memberkati gereja yang percaya hal itu. Kita adalah umat-Nya.  

 

Ketika kita meninggalkan diri kita sendiri untuk hidup bagi pujian semesta Allah, maka kita 

menyadari bahwa tujuan  Dia membeli kita dan kita meyakini berkat-Nya. Mari kita menjadi 

umat-Nya dan mari kita hidup untuk Wahyu, fasal 7, ayat 9 dan 10. Mari kita biarkan hal ini 

mengarahkan kita. Mari kita biarkan hal itu menjadi visi yang membangunkan kita pada pagi hari 

dan mengarahkan jalan kita dan harapan kita dan pilihan karir dan kehidupan kita dan keluarga 

kita. Kita ingin berkumpul dengan banyak orang yang tidak ada yang dapat menghitungnya dari 

setiap suku, setiap kaum, setiap bahasa, setiap bangsa untuk menyanyi bahwa keselamatan itu 

milik Allah kita yang duduk di atas takhta dan Anak Domba. Itumerupakan tujuan ibadah. Kita 

semua telah ditebus untuk memuji-Nya.  

 

Kedua, kita semua telah dikuduskan untuk melayani Dia. Kita telah dikuduskan untuk melayani 

Dia. Sekarang kata ini pada dasarnya dikuduskan kata teologis dua makna yang berarti 

dibersihkan, dibuat menjadi bersih. Saya ingin saudara ikut saya kembali ke Wahyu, fasal 7 dan 

saya ingin saudara melihat apa yang terjadi  dalam ayat 9, babak terakhir setelah kita melihat 

sebanyak ini bahwa tidak ada yang dapat menghitung dari setiap bangsa, suku, kaum dan 

bahasa berdiri di hadapan takhta dan di depan Anak Domba.  

 

Itu mengatakan, "Mereka mengenakan" - lihat apa yang mereka kenakan. "Mereka memakai 

jubah putih." Ini hal lain yang menyatukan kita di sini, bukan hanya fakta yang kita lihat tentang 

keselamatan, tetapi jubah putih dan kita memegang daun palem di tangan kita. Kita akan sampai 

ke daun palem berikutnya. Mari kita berpikir tentang gambaran jubah putih. Mereka memakai 

jubah putih. Nah yang menarik adalah ketika saudara terus maju, orang-orang yang 

mengenakan jubah putih, siapakah mereka? Dikatakan dalam ayat 14, "Mereka adalah orang-

orang yang telah keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan 

membuatnya putih di dalam darah Anak Domba "Bukankah itu gambar aneh.?  

 

Bila saudara ingin mencuci sesuatu yang putih, darah bukan biasanya hal pertama yang saudara 
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masukkan ke dalam mesin cuci. Bagaimana saudara mencuci sesuatu dalam darah sehingga 

keluar putih? Gambar ini sungguh mencolok. Ini benar-benar semacam seperti sebuah paradoks 

di sini bahwa kita akan menjadi putih dengan darah, tapi di sini adalah apa yang saya ingin 

saudara lihat. Saya ingin saudara lihat dalam paradoks ini - ini gambaran - dua hal yang 

berbeda.  Pertama-tama, ini adalah gambaran tentang bagaimana kita memiliki kemenangan 

dalam Kristus. Kita  memiliki kemenangan-Nya. Keselamatan - lagu yang kita nyanyikan di 

dalam ayat 10 di sana. Keselamatan bagi Allah kita. Secara harfiah kata itu berarti 

kemenangan.  

 

Saudara lihat di fasal 12, ayat 9 dan 10. Saudara lihat di fasal 19, ayat 1. Keselamatan dalam 

Kitab Wahyu benar-benar gambaran kemenangan yang menaklukkan, mengatasi. Jadi apa yang 

saudara punya adalah lagu kemenangan, tetapi itu mengatakan bahwa keselamatan itu milik 

siapa? Keselamatan itu milik  Allah, yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba.Yesus 

adalah kemenangan. Kemenangan adalah milik Allah dan Anak-Nya, Kristus. Di situlah 

kemenangan ini berpusat. Ini gambaran menjadi jubah putih bahkan bukan pertama kalinya dan 

terutama tentang kita. Ini  adalah tentang Kristus.  

 

Saya ingin saudara untuk memegang tempat saudara di sini. Kembali dengan saya ke Kejadian, 

fasal 49. Ini adalah bagian yang kita hubungkan beberapa waktu yang lalu. Kita belum membaca 

bagian dari bagian itu. Kita berhenti pada ayat 10. Saya ingin saudara melihat ayat 11. Saya 

ingin saudara melihat bagian akhir yang lain, sehingga dapat berbicara dalam Kitab Wahyu atau 

dalam Kitab Wahyu dan Kejadian. Lihatlah Kejadian, fasal 49, ayat 11. Ingat, bagian ini  

berbicara tentang Kristus sebagaigaris suku Yehuda.  

 

Dikatakan dalam Kejadian, fasal 49, dalam ayat 11, itu mengatakan, "Ia akan menambatkan 

keledainya pada pohon anggur, kuda pada cabang terpilih." Dengarkan ini. "Dia akan mencuci 

pakaiannya dengan anggur, jubahnya dalam darah buah anggur." Jadi kita lihat dalam gambaran 

Yesus dan garis dari suku Yehuda dalam Kejadian fasal 49, gambaran ini memiliki pakaian yang 

dicuci dalam anggur, mencelupkan jubah dalam darah buah anggur. Jadi kita melihat gambaran 

pertama di sini dalam Kejadian 49. Kemudian saudara datang ke ujung akhir. Pergilah dengan 

saya ke Wahyu, fasal 19.  

 

Lihatlah gambaran Yesus di ujung akhir dari Alkitab Wahyu, fasal 19. Kita akan mulai dengan 

ayat 12 dan ketika kita sampai ke ayat 13 kita akan melihat Yesus. Ini adalah gambaran Yesus 
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dalam Wahyu, fasal 19 yang mengatakan, "Mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya 

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

pun,kecuali Ia sendiri."  Sekarang lihat dengan saya dalam Wahyu, fasal 19, ayat 13. Ia 

mengatakan, "Dia memakai  jubah yang telah dicelup dalam" - apa? - " dalam darah dan nama-

Nya  ialah “Firman Allah "  Yesus mengenakan jubah yang telah dicelup dalam darah..  

              

Jadi gambar dalam Kejadian 49 dan Wahyu, fasal 19 adalah kenyataan bahwa Yesus memakai 

jubah yang telah dicelup dalam darah - yang telah dicuci dalam darah. Apa yang kita punya di 

sini, dalam Kitab Wahyu merupakan gambaran kemenangan Kristus atas dosa dengan darah-

Nya. Kita mempunyai  gambaran  Anak Domba yang disembelih, tetapi jika saudara kembali ke 

Wahyu, fasal 5, bahkan saudara melihat ayat 6 dikatakan, “ Maka aku melihat ditengah-tengah 

tahta dank e-empay mahluk itu dan ditengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba 

seperti telah disembelih, bertanduk tujuh: itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh 

bumi.." adalah apa yang dikatakannya. Itu mengatakan, "Anak domba itu berdiri di tengah-

tengah takhta itu." Itu salah satu gambar favorit saya dalam Kitab Wahyu – Wahyu fasal 5, ayat 

6.  

 

Seekor anak domba yang terlihat seperti Ia sudah disembelih. Nampak terpotong, nampak 

disembelih, tetapi domba itu tetap berdiri. Jika seekor domba telah disembelih maka domba tidak 

akan berdiri sangat baik, tapi tidak Domba ini. Dia telah membayar harga untuk dosa. Dia telah 

pergi ke kayu salib.Dia telah disalibkan ada, tetapi Dia telah mengalahkan dengan cara 

penyaliban-Nya. Sekarang dia berdiri di tengah-tengah takhta itu. Dia bangkit di atas dosa. Dia 

memiliki kuasa atas dosa dan kematian dan kubur dan Dia telah dibangkitkan.  

 

Jadi, inilah gambaran-Nya. Kristus - keselamatan merupakan milik Kristus. Kemenangan adalah 

milik-Nya.  Kemudian ketika menggambarkan kita dalam Wahyu, fasal 7 mengenakan jubah 

putih, gambaran itu menyatukan kita dengan Kristus. Jubah kita dicelup dalam darah-Nya - jubah 

kita - gambaran dari kenyataan bahwa kita,  sekarang juga telah menaklukkan dosa. Kita juga 

memiliki kemenangan atas dosa dan kita memiliki kemenangan-Nya.  

 

Semoga kita terus-menerus mengingatkan diri kita tentang Firman Tuhan bahwa tidak peduli 

apapun dosa-dosa yang sedang saudara pergumulkan, tidak peduli berapa kali saudara 

dikalahkan, dan lebih dan lebih lagi dan tidak peduli berapa kali musuh mencoba untuk 

mengingatkan kita bahwa kita tidak memiliki kemenangan, kita tetap memiliki kemenangan atas 

dosa. Kita telah mengalahkan dosa oleh karena Kristus. Dia telah mengalahkannya untuk 
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kita. Akan  datang harinya ketika kita akan berdiri di hadapan-Nya dengan jubah putih simbolis 

dari gambar yang kita  benar-benar miliki yakni mengalahkan dosa dan dosa tidak akan ada 

lagi.  

 

Perjuangan dengan dosa akan benar-benar hilang karena kita memiliki kemenangan-Nya. Kita 

telah dikuduskan. Sekarang, kita telah dikuduskan untuk melayani Dia. Mengapa Tuhan telah 

mengkuduskan kita seperti ini? Untuk melayani Dia. Bukan hanya kita memiliki kemenangan, 

tapi kami mempunyai panggilan baru, pekerjaan baru, tanggung jawab baru dan keterlibatan 

dalam  pelayanan. Apa yang saudara lihat terjadi dalam ayat 11 semua berjalan sampai ke ayat 

14, itu menegaskan kembali bahwa kita dengan pujian lipat tujuh yang kita berikan kepada 

Allah. Amin pujian, kemuliaan, kebijaksanaan, syukur, kehormatan, kekuasaan dan kekuatan 

bagi Allah.  

 

Kemudian saudara maju ke ayat 15. Itu mengatakan, "Karena itu, mereka berdiri di hadapan 

takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya." Mereka melayani Dia siang malam 

di Bait Suci-Nya. Sekarang, di sini adalah gambaran bahwa itu ada diseluruh jalan kembali ke 

Perjanjian Lama. Demi waktu kita tidak akan ke sana. Saudara mungkin akan menulis beberapa 

ayat-ayat ini. Saudara kembali ke Keluaran, fasal 19, ayat 6 dan apa yang Tuhan katakana 

kepada umat-Nya adalah bahwa mereka akan - Dia menyebut mereka sebuah kerajaan imam.  

 

Sekarang seorang imam adalah seseorang yang sangat erat berhubungan dengan kemuliaan 

Tuhan - setiap hari melayani di hadapan Allah. Bahkan, ketika saudara mendapatkan  kemudian 

dalam Kitab Keluaran, saudara melihat Allah memanggil dalam Keluaran, fasal 28, ayat 1 suku 

tertentu, suku Lewi. Harun dan keturunannya dan mereka para imam yang secara harfiah akan 

melayani di Bait Suci. Saudara sampai fasal 29 dan bahwa mereka benar-benar menunjukkan  

diperciki dengan darah dari mezbah yang membuat mereka kudus.  

 

Jadi apa yang saudara miliki dalam Perjanjian Lama merupakan gambaran umat Allah melayani-

Nya, terutama kelompok imam dari orang-orang Lewi yang melayani Dia siang malam di Bait 

Allah. Kemudian saudara malihat 1 Petrus dalam Perjanjian Baru dan segalanya berubah. Apa 

yang Anda punya adalah gambar Petrus berkata, "Sekarang Anda sebagai gereja, saudara 

adalah kerajaan imamat. Saudara tidak harus melalui orang lain untuk berada di hadapan 

hadirat Allah. Saudara tinggal di hadirat Allah hari demi hari. Siang dan malam dikatakan dalam 

Wahyu, fasal 7 bahwa saudara melayani-Nya.  
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Sekarang ini adalah - ini adalah tanggung jawab pekerjaan yang akan kita miliki di surga. Kita 

akan melayani  Dia siang dan malam. Sekarang, saya menerka bahwa ada beberapa dari kita 

yang mendengar ini iman kita kadang-kadang bisa jatuh ke dalam kedangkalan bahwa ketika 

kita mendengar saya akan selama-lamanya melayani Kristus - melayani Tuhan siang dan 

malam, kebaikan apakah  yang menyenangkan dalam hal itu? Untuk apa kita melihat ke depan 

dalamnya?   

 

Saya menerka beberapa dari saudara pergi ke Starbucks  sekali-sekali. Saya melakukan hal 

yang sama dan saya di Starbucks pada suatu hari.  Saya mempunyai satu dari cangkir Vente 

dan di atasnya ada sebuah kutipan seperti umumnya  banyak dari cangkir ada. Saya  ingin 

saudara mendengar kutipan di cangkir Starbucks. Kutipannya adalah, "Surga benar-benar 

keterlaluan berlebihan. Nampaknya membosankan.  Ada awan, mendengarkan orang bermain 

harpa.  Ini harus di terjadi di suatu tempat di mana saudara tidak bisa menunggu untuk pergi, 

seperti hotel yang mewah. Mungkin langit biru dan musik yang lembut sudah cukup untuk 

membuat orang berada di keadaan abad ke-17, namun surga harus naik selangkah 

lagi.. Mereka pada dasarnya mendapatkannya  oleh karena mereka hanya harus lebih baik dari 

neraka. "  

 

Nah, itu, saya menilainya berasal dari seseorang yang bukan pengikut Kristus. Ketika saya 

melihat di gereja, kita memiliki kecenderungan memberi gambaran ke Sorga dengan cara yang 

sama, sebuah hotel mewah. Dimana kita akan duduk di tepi kolam renang sepanjang hari dan 

semua hal baik yang kita akan alami. Kita membayangkan sorga sebagai tempat di mana kita 

akan memiliki semua fasilitas terbaik yang di dunia ini kita ditawarkan. Saya ingin mengingatkan 

saudara bahwa sorga bukanlah tempat di mana kita akan memiliki semua fasilitas terbaik di 

dunia ini yang ditawarkan. Sorga adalah tempat di mana fasilitas terbaik dunia ini tidak dapat 

dibandingkan dengan kenyataan bahwa kita tinggal bersama dengan Yesus Kristus.  

 

Bila saudara memiliki Yesus, saudara tidak membutuhkan yang lain-lainnya. Bagi kita bahkan 

mulai untuk menggambarkan sorga sebagai hal yang kita akan memiliki sesuatu menunjukkan 

bahwa kita tidak tahu siapa Yesus itu. Kita akan bersama dengan dia. Kita akan menikmati 

hidup-Nya dan hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya dan tidak ada gambaran yang 

lebih indah dari sana dihadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di Bait Suci-Nya. Ini 

adalah tujuan kemana semua sejarah sedang menuju. Kita memiliki panggilan yang 

baru. Daftarkan diri  kita untuk pekerjaan ini.  
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Kita  telah dikuduskan. Mengapa? Untuk melayani Dia dan itulah yang menyatukan kita bersama 

dalam keanekaragaman itu. Kita semua telah dibeli untuk memuji-Nya, dikuduskan untuk 

melayani-Nya dan akhirnya kita semua telah dibimbing untuk mengasihi Dia. Ketika saudara 

maju ke ayat 16 dikatakan, " Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan  matahari 

atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi."  Sekarang dengarkanlah Siapa  yang 

memimpin kita. " Sebab Anak Domba yang di tengah takhta itu akan, menggembalakan mereka 

dan menun tun mereka  ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari 

mata mereka.”  

 

Saya ingin saudara melihat dua gambaran tentang Allah di sini, di bagian terakhir dari Wahyu, 

fasal 7.Pertama-tama saya ingin saudara melihat Tuhan sebagai Pelindung yang kekal 

hadir. Dia adalah Pelindung senantiasa hadir. Itu mengatakan, benar-benar di akhir ayat 15 

dikatakan, "Dia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemah-Nya di atas mereka." 

Ini merupakan gambaran  lainnya dari Perjanjian Lama yang kaya. Saudara bisa  mencatatnya.  

 

Kembali ke Imamat, fasal 23 dalam waktu Tuhan pada minggu ini dan lihatlah Pesta Tabernakel, 

karena gambar Pesta Tabernakel bagi seluruh Wahyu, fasal 7, ayat 9 samapi 17.  Ini adalah 

pesta dalam Perjanjian Lama yang Allah perintahkan agar umat-Nya  merayakannya  dan itu 

pada dasarnya merupakan perayaan untuk dua hal.  

 

Pertama-tama, itu adalah perayaan yang merupakan fakta bahwa mereka telah tinggal di tenda-

tenda sementara mereka mengembara di padang gurun dan Allah telah tabernakel/ berumah di 

antara mereka.  Allah telah membuat kehadiran-Nya dikenal di kalangan mereka, bahwa ketika 

mereka mengemara berkeliling melalui semua kesulitan di padang gurun bahwa Allah tidak 

pernah meninggalkan mereka sendirian. Dia senantiasa bersama dengan mereka.  

 

Jadi dalam pesta ini yang akan mereka lakukan adalah mereka akan datang bersama-sama dan 

selama seminggu - selama tujuh hari - mereka akan berumah di dala bilik-bilik atau tenda, pada 

dasarnya. Mereka akan memperingati saat ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, 

memimpin mereka melalui padang gurun dan tidak pernah melupakan mereka, selalu melindungi 

mereka. Itulah hal pertama yang dirayakan.  

 

Kedua adalah Pesta Tabernakel pada dasarnya adalah sebuah perayaan panen. Setelah semua 
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tanaman telah dikumpulkan, maka saudara akan merayakannya dengan  berterima kasih 

kepada Allah untuk semua tanaman yang Dia beri - panen yang diterima.  Jadi apa yang akan 

saudara lakukan adalah setiap hari setiap akan pergi ke Bait Suci. Saudara akan membawa 

cabang pohon  palem di tangan saudara dan saudara akan pergi ke Bait Suci dan saudara akan 

merayakan suatu kemenangan karena Allah telah membawa masuk panen. Jadi itul merupakan 

gambaran dalam Perjanjian Lama.  

 

Saat  saudara membaca  Wahyu, fasal 7 saudara akan melihat bahwa Allah membuat gambaran 

yang sangat jelas tentang Pesta Tabernakel berkata, "Aku akan membentangkan kemah-Nya 

atas kamu. Aku akan menunjukkan kehadiran saya di antara kamu, yang selalu hadir untuk 

melindungi kamu "  saya ingin saudara melihat dalam Wahyu., fasal 7, ingat oleh siapa buku ini 

ditulis. Ia ditulis untuk orang Kristen yang mengalami beberapa penderitaan yang mendalam dan 

penganiayaan karena iman mereka.  

 

Allah mengingatkan mereka dengan gambaran ini bahwa  Dia tidak pernah meninggalkan 

mereka. Bahwa dia masih meluputi mereka dengan kehadiran-Nya dan perlindungan-Nya. Dia 

mengingatkan mereka bahwa ada datang suatu hari ketika mereka akan berkumpul bersama-

sama dengan ranting-ranting palem mereka, bukan untuk merayakan panen yang masuk. 

Sebaliknya mereka akan berkumpul bersama untuk merayakan panen surgawi di mana sebegitu 

banyak orang masuk  sehingga tidak ada yang dapat menghitung dari setiap bangsa, suku, dan 

bahasa orang berkumpul bersama. Mereka semua akhirnya akan semua untuk  dibawa masuk.  

Itu merupakan isi perayaan itu. Dia telah melindungi kita dari hari ini sampai kepada saat itu.  

 

Bukankah itu citra Perjanjian Lama yang agung yang dibawa ke sini? Tidak hanya Pelindung 

kita, tetapi ia Pemelihara kekal kita. Anak Domba itu adalah Gembala kita. Apakah ada yang 

tampaknya sedikit aneh? Gembala tidak biasanya adalah domba. Mereka yang memelihara 

domba, tetapi domba, dalam Wahyu, fasal 7 adalah Gembala kita. Domba yang diidentifikasi 

dengan kebutuhan domba adalah Gembala kita. Dia mengatakan, "Dia akan menuntun mereka 

ke mata air kehidupan."  

 

Buatlah catatan kecil  di samping dan menempatkan Wahyu, fasal 22, ayat 1 dan 2 ada karena 

itulah gambaran dari Sungai Kehidupan. Ini ada di tengah-tengah gambaran Yerusalem Baru.  

Sungai Kehidupan membawa penyembuhan dan buah untuk semua bangsa dan yang akan 

meminumnya.  "Dia akan menuntun mereka ke mata air kehidupan di mana saudara akan puas 

selama-lamanya." Dengarkan ini, "Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka."  
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Dalam minggu lalu, Heather dan saya membawal Caleb ke dokter untuk satu suntikan 

tahunannya. Merupakan siang yang kurang menyenangkan. Kami datang di sana dan ia telah 

melewatkan tidur siangnya, jadi ia tidak dalam suasana riang, tetapi perawat datang dengan 

jarum- jarum. Saya sudah mengatakan kepadamu, saya tidak benar-benar berbuat baik bahkan 

pada soal  donor darah atau suntikan. Secara keseluruhan jarum hanya tidak untuk saya. Bukan 

bahwa mereka melakukannya untuk siapa pun, tapi saya benar-benar mendapatkan mual dan 

jadi saya hanya  melangkah mundur. Perawat itu berkata, "Yah, saya memerlukan salah satu 

dari saudara untuk bersandar pada anak saudara dan kemudian saya akan terus - dari atas 

anak saudara -. Dan kemudian saya akan memegang kakinya dan saya akan menyuntiknya."  

 

Jadi, saya memutuskan yang terbaik bagi Ibu Caleb untuk turut ambil bagian dari proses 

ini. Jadi, dia bersandar di dada dan wanita memegang kakinya.  Saya hanya di sisi lain ruangan, 

hanya melihat saja.  Semua terjadi tiba-tiba dan dia menarik keluar  jarum pertama dan Kaleb 

agak tersenyum sampai jarum yang menyuntik kakinya dan kemudian semuanya berakhir. Dia 

hanya mulai berteriak dan menjerit.  Saya seperti mengalami tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya 

tidak bisa melihat apa yang terjadi. Saya melihat Heather; air mata keluar dari matanya. Seperti 

tidak ada apa-apa, tidak apa-apa.  

 

Akhirnya setelah dia menyelesaikan satu, dua, tiga, empat, hanya terus memberikan 

suntikan. Dia menangis dan dia akhirnya bangkit lalu meninggalkan ruangan dan kami 

berkumpul di sekeliling Caleb dan kami berpelukan dan kemudian hanya melihat air mata dari 

mata mereka.  

 

Saya ingin mengingatkan saudaraa bahwa tak peduli betapa menyakitkan perjuangan hidup ini 

dialami, tidak peduli seberapa dalam luka terasa, tidak peduli berapa banyak air mata mengalir, 

bertanya-tanya apakah dia pernah akan berakhir atau jika pernah akan menjadi lebih baik, saya 

ingin untuk mengingatkan saudara bahwa itu ada. Ada datang suatu hari ketika  Allah yang 

Maha Kuasa, Diri-Nya benar-benar akan menghapus air mata dari mata saudara. Dia adalah 

Pemelihara kekal kita. Semua kemuliaan adalah untuk nama-Nya.  

 

Kita dtebusi untuk member-Nya pujian. Dikuduskan, dibuat menjadi putih, dikuduskan untuk 

melayani Dia siang dan malam. Kita telah diciptakan untuk mengasihi-Nya sebagai Pribadi yang 

memuaskan kita sepenuhnya. Nah, itu gambaran dari apa yang menyatukan kita dari setiap 
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suku, bangsa, kaum dan bahasa. Jadi apa artinya bagi ibadah bersama kita? Saya ingin saudara 

berpikir tentang beberapa pengaruh dengan saya. Lalu saya ingin kita mempraktikkannya.  

 

 

 

Pertama-tama, saya berpikir bahwa itu berarti  kita perlu  mendapatkan prospektif ibadah yang 

global. Kita harus masuk dalam ibadah  berprospektif yang global. Saya ingin mengingatkan 

kepada kita pada pagi ini bahwa ibadah adalah jauh lebih besar dan tujuannya, dan rencananya 

dan keluarga Allah dari apa yang terjadi di dalam gedung ini pada Minggu pagi selama beberapa 

jam setiap minggu. Kita adalah bagian dari gambaran yang lebih besar di sini dan kita memiliki 

saudara-saudara dan saudari-saudari --  bagian dari keluarga kita yang beribadah di seluruh 

kota pagi ini dan juga yang menyembah di seluruh dunia saat ini.  

 

Kelompok Keadilan Jefferies  mengingatkan kita dengan sambutan-Nya dari Sudan. Bahkan 

sebelum kita  bangun, mereka telah bernyanyi memuji-Nya.  Ini bukan akhir segalanya, semua 

jadikan semua beribadah. Ada gambaran global di sini bahwa kita harus terus-menerus 

waspada. Saya berpikir bahwa itu akan membantu kita dengan pengaruh kedua. Tidak hanya 

kita perlu  mendapatkan prospektif  ibadah yang global, kita perlu untuk juga mengatasi gaya 

ibadah yangberbeda yang memisahkan gereja-gereja kita. Ya, pendeta hanya berkata, 

"Lewatilah saja itu."  

 

Saudara menyadari apa isi pernyataan sombong itu yang adalah untuk mengatakan bahwa  

gaya ibadah itu  yang harus terlihat seperti ketika saudara-saudara kita di Afrika beribadah 

dalam gaya yang sama sekali berbeda dalam sebuah gereja rumah ibadah di bawah tanah di 

Asia dalam gaya yang sama sekali berbeda. Apa yang kita lakukan adalah kita sudah melihat 

Alkitab yang pasti dalam ibadah bersama. Kita menyingkir dari pada mereka, tetapi jika kita 

menghabiskan waktu kita untuk berdebat tentang ini dan berdialog tentang gaya atau gaya 

ibadah dan bahkan membiarkan hal itu memisahkan kita, saudara menyadari bahwa kita 

menjalankan bahaya dengan meniadakan dasar yang Kristus telah mati untuk membawa kita - 

keragaman dalam ibadah.  

 

Yesus mati untuk menebus, untuk mengumpulkan jemaat dari setiap ras, setiap suku, setiap 

kaum, setiap bahasa, setiap bangsa. Marilah kita memelukannya dan melihat 

keindahannya. Keagungan seorang  pemimpin terlihat dalam keragaman orang-orang yang 



 

Página (Page) 
2
3 

 

mengikuti dia. Itulah gambaran setiap orang, setiap kelompok orang di seluruh planet ini bersatu 

dan memuji  Yesus Kristus. Dia adalah yang tertinggi saat kita beribadah beragam. Jadi mari kita 

mengatasinya, gaya yang berbeda dalam ibadah yang memisahkan kita di gereja.  

 

Ketiga, kita perlu untuk terlibat di dalam sukacita ibadah dari seluruh dunia  secara terus 

menerus ungkapan favorit saya - salah satu ungkapan favorit saya, saya tidak bisa mengatakan 

itu favorit saya.  Ada banyak hal besar di dalam Wahyu 7, tetapi mengatakan mereka melayani 

Dia siang malam di Bait Suci-Nya. Ini gambaran pelayanan yang terus-menerus abadi di 

hadapan hadirat Allah.  Ini adalah gambaran , saya pikir, itu adalah peringatan yang baik bagi 

kita pagi ini untuk menyadarinya, untuk melihat bahwa setiap saat setiap hari di semua bagian 

dunia Allah sedang mengumpulkan pujian-pujian  bagi nama-Nya. Ini merupakan kehormatan 

yang tertinggi untuk kita untuk menjadi bagian dari puji-pujian dari hari ke hari secara terus 

menerus, saat demi saat.  Isi ibadah adalah gambaran jauh lebih besar daripada apa yang 

terjadi dalam masalah waktu tertentu dalam  lokasi tertentu satu kali seminggu.  

 

Keempat, kita perlu tersesat. Pengkhotbah hanya berkata, "Dapatkan hilang" juga, tapi ini adalah 

bagian yang baik. Kita perlu tersesat di dalam kasih Allah yang tersedia bagi setiap kita. Ini 

adalah salah satu hal  ketika saya sedang mempelajari keanekaragaman dalam gambaran ini, 

hanya datang kepada hidup. Itu adalah salah satu saat-saat di mana saudara hanya bisa jatuh 

berlutut ketika saudara dengan  Firman dan hanya, itu semua datang bersama-sama. Ini 

keanekaragaman, setiap bangsa, setiap kaum, setiap bahasa, setiap suku berkumpul di sekitar 

takhta bernyanyi memuji-muji-Nya untuk keselamatan-Nya.  

 

Kita tahu bahwa bahkan di ruangan ini, meskipun kita cukup banyak bagian dari kelompok orang 

yang sama dan hidup kita terlihat sangat mirip satu sama lain, bahkan di ruangan ini ada banyak 

keanekaragaman, kepribadian, keragaman yang berbeda dalam pemberian, tahap kehidupan, 

bidang kehidupan, apa yang telah kita lalui dan apa yang kita alami. Ada banyak 

keanekaragaman bahkan dalam ruangan seperti ini. Bukankah itu merupakan pemikiran luar 

biasa untuk berpikir bahwa Allah alam semesta mengetahui bagaimana mencintai masing-

masing dan setiap orang dari antara kita di ruangan ini?  

 

Dia tahu kepribadian saudara kebiasaan dan kebiasaan kepribadian saya. Dia tahu hal-hal yang 

dengannya saudara bergumul dan bahwa saya sedang bergumul. Allah alam semesta tahu 

bagaimana untuk menembus masuk setiap hati kita dengan cinta yang beragam yang 
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menyatukan kita bersama-sama dan pujian kepada-Nya.  Betapa gambaran yang menakjubkan 

di dalam ruangan ini. Meskipun saya tentu tidak mengerti apa yang salah seorang dari kalian, 

apa yang kalian semua sedang hadapi, Allah semesta tahu dengan tepat siapa kita, dimana kita 

berada dalam kehidupan kita dan tahu bagaimana untuk menembus hati kita dengan kasih-Nya.  

 

Jadi mari kita tersesat dalam kasih Allah bagi kita, bahkan dalam cara yang beragam dan 

membiarkan hal itu membawa kita, akhirnya untuk mendapatkan dengan misi global di mana 

Allah telah memanggil kita. Teruskan dengan misi global Allah yang memanggil kita. Selama  

anatara 10 sampai 20 tahun terakhiri gereja kita telah menghabiskan begitu banyak waktu 

memperdebatkan segi yang berbeda-beda dari ibadah. Allah, membuat kita menjadi orang-orang 

yang bangkit dan berkata, "Kita tidak akan berbicara tentang bagaimana dan mengapa hal ini, 

kita akan melihat kepastian dalam  Alkitab saudara yang telah memberi kepada kita dan kita 

akan berbicara tentang bagaimana dan mengapa kita dapat mencapai semua kelompok 

masyarakat dunia dengan Injil yang telah Allah percayakan kepada kita. "  

 

Jika ibadah kita tidak mendorong kita untuk pergi kepada bangsa-bangsa dengan kasih karunia 

dan rahmat-Nya, maka kita telah kehilangan seluruh arti dari  ibadah. Jadi mari kita melanjutkan 

misi  Allah yang global yang telah memanggil kita sebagai umat-Nya.   Allah telah memanggil 

kita sejak awal dan Allah masih terus memanggil kita sampai hari ini, melihat ke depan kepada 

hari ketika sejarah akan berakhir ada  dan sejumlah banyak orang yang tidak ada yang bisa 

menghitungnya  bernyanyi "Keselamatan bagi Allah kita yang duduk di atas takhta-Nya dan bagi 

Anak Domba " Kami telah ditebusi untuk memuji-muji-Nya, dikuduskan untuk melayani-Nya. Kita 

telah belajar mengasihi-Nya, jadi mari kita mempraktekkannya.  

 

Apa yang saya ingin kita lakukan bersama selama beberapa menit berikutnya adalah sesuatu 

yang kita lakukan setiap saat sekali-sekali yang kadang-kadang membawa kita sedikit keluar 

dari lingkungan kenyamanan kita, namun berdasarkan apa yang telah kita pelajari bersam  

dalam studi kita tentang partisipasi dalam ibadah bersama adalah bagian yang pasti dalam 

ibadah bersama. Kita adalah persekutuan beriman. Jadi apa yang saya ingin mengajak kita 

untuk melakukan selama beberapa menit berikutnya adalah untuk berkumpul bersama dalam 

kelompok yang beragam. Kelompok tiga,, empat , lima, dua, tiga, empat, lima atau enam - hanya 

dengan orang-orang di sekitar saudara dan kita  akan menghabiskan beberapa saat berdoa 

bersama dalam terang dari apa yang telah kita lihat dalam firman Allah.  

 

Saya harap saudara telah melihat dalam teks ini banyak bahan  untuk mendukung doa kita. Kita 
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memiliki tanggung jawab, bahkan di saat-saat mendatang untuk berdoa bagi kelompok orang 

belum terjangkau. Bahwa mereka akan mendengar Injil, mereka akan mengenal Injil. Kita 

memiliki tanggung jawab untuk berdoa bahwa kita akan menjadi alat-alat di tangan Allah yang 

akan digunakan untuk membuat Injil dikenal di antara mereka. Kita punya saudara dan saudari 

di seluruh dunia yang menyembah dengan cara yang berbeda hari ini bahwa kita memiliki 

kesempatan pagi ini untuk berdoa bagi mereka. Saya berharap bahwa penggunaan waktu kita 

kali ini dalam doa akan membuat kita lebih sadar akan fakta bahwa kita dapat dan kita perlu 

berdoa untuk saudara dan saudari di Sudan.  

 

Saya pikir kita perlu berdoa di seluruh ruangan ini untuk Jefferies dan orang-orang yang ia 

pimpin, tetapi juga untuk saudara-saudara kita di Eropa Timur, saudara dan saudari kita di 

gereja-gereja rumah di bawah tanah di Asia, saudara-saudara kita di Australia, kami saudara-

saudari di Amerika Latin bahwa kita akan melayani dengan semua musim panas ini. Mari kita 

menggunakan beberapa waktu berdoa sebagai keluarga Allah yang global. Kemudian mari kita 

berdoa menjelang waktu akhir agar Allah akan menggunakan kita sebagai gereja-Nya untuk 

menyelesaikan misi-Nya yang  global yang telah Dia tempatkan di hadapan kita.  

 

Jadi saya ingin mengajak saudara untuk mendapatkan dalam kelompok dua, tiga, empat, lima 

atau enam orang di sekitar saudara dan mari kita menggunakan waktu dalam doa dan kemudian 

dari itu, kita akan bersama menaikan pujian bagi nama-Nya, sama seperti kita melihat di sini 

dalam Wahyu, fasal 7. Saya mengundang saudara memasuki waktu doa sekarang. 


