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RINGKASAN BUKU INI

Buku ini adalah tentang Firman Allah yang hidup. Melalui Firman-Nya, 
di bawah bimbingan Roh Kudus, Anda dapat belajar Siapa itu Allah 

dan Siapa itu Anak-Nya.

Nabi Hosea berkata di dalam Hosea 4:6, 

“Umat-Ku binasa karena tidak mengenal Allah.”

Dan Mesias berkata di dalam Yohanes 5:39, 

“Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa 
oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun 

Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku.”

Sang Mesias berbicara mengenai ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama 
yang memuat mengenai Mesias. Buku ini sangat penting karena 
Pembaca menjadi mengerti pada bagian mana dalam Kitab Suci 

termuat Mesias.

Di dalam buku ini Anda akan menjumpai lebih dari 300 ayat dari 
Perjanjian Lama yang secara langsung atau tidak langsung, 

mengarah kepada Mesias yang dijanjikan. Ayat-ayat ini 
dipertimbangkan dan dijelaskan bersama-sama dengan ayat penerang 

dalam Perjanjian Baru yang saling terkait. 

Buku ini merupakan buku pembelajaran dan panduan Alkitab yang 
unik. Terdapat kekhususan yang menggambarkan kesatuan dengan 

Kitab Suci. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan pelajaran 
Alkitab dan buku referensi.
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Buku ini mengenai Mesias dari TaNaKh (Kitab Suci Yahudi/Perjanjian Lama). Di intisari Torah, 

para Nabi dan kitab-kitab Suci tercatat kedatangan dan pelayanan Sang Mesias.

Sang Mesias akan menjadi seorang Yahudi yang datang ke dunia pertama-tama untuk menyela-

matkan dan membebaskan umat-Nya, bangsa Yahudi. Tetapi, berdasarkan perjanjian yang dibe-

rikan pada Abraham, bangsa-bangsa lain juga akan diberkati oleh Dia, dan bangsa Yahudi akan 

dilibatkan di dalam proses itu.

Semasa berada di bumi, Yeshua Sang Mesias berkata bahwa Kitab Suci akan bersaksi tentang Dia. 

Jadi segala sesuatu yang terjadi selama Dia berdiam di bumi, telah disebutkan dalam di TaNaKh. 

Ini berarti bahwa melalui Kitab Suci, kita dapat menyelidiki apakah Yeshua sesungguhnya adalah 

Sang Mesias atau tidak. Sang Mesias datang ke bumi untuk membawa perdamaian bagi dosa-do-

sa, tetapi Dia mengabdikan bagian terbesar dari waktu-Nya selama di bumi untuk menjelaskan isi 

Kitab-kitab tentang kedatangan dan pelayanan Sang Mesias.

Satu-satunya hal yang dilakukan oleh para Rasul dan murid-murid Yahudi adalah menjelaskan isi 

Kitab dan memanggil orang-orang untuk bertobat kepada Allah dan percaya pada Yeshua Sang 

Mesias.

Jadi masih sangat penting untuk, mengetahui tentang apa yang diajarkan oleh Mesias tentang 

TaNaKh dan pada bagian mana hal itu tercatat.

Buku ini akan menyediakan bagi Anda lebih dari 300 ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan ke-

datangan dan pelayanan Sang Mesias. Juga menyatakan bagaimana ayat-ayat tersebut terhubung 

kepada kejadian-kejadian dan pernyataan yang dicatat dalam Kitab Perjanjian Baru untuk saling 

memperlengkapi.

Terdapat dua jenis tulisan Mesianik. Yang pertama adalah teks-teks yang dapat dikenali, ini di-

sebut sebagai teks-teks yang “tepat”. Yang kedua, teks-teks lain yang hanya dapat dikenali oleh 

pembaca yang mengetahui Perjanjian Baru. Ini disebut teks-teks yang “tidak tepat”. Buku ini 

menguraikan teks-teks dengan huruf miring atau tebal. Semua teks-teks Mesianik dicetak dengan 

latar belakang yang berwarna abu-abu. Untuk membatasi ukuran buku, banyak teks tidak dicetak 

secara utuh, tetapi hanya disebut sebagai referensi.

Teks-teks Mesianik juga mengacu kepada kedatangan-Nya yang kedua di bumi untuk menegakkan 

Kerajaan-Nya. Seluruh bangsa Yahudi akan pulang kembali ke tanah leluhur mereka, mereka se-

mua akan mengenali Tuhan dan Sang Mesias sebagai Raja mereka. Semua bangsa akan menjadi 

murid-Nya. Teks-teks yang mengacu kepada ini, terdapat pada bab tersendiri, dan ditandai dengan 

tanda # 1 - # 7.

KATA PENGANTAR
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Dalam TaNaKh kita menemukan juga banyak janji yang terkait dengan orang bukan Yahudi. Jan-

ji-janji ini berlaku pada zaman ini, juga untuk Kerajaan yang akan datang.  

 

Buku ini terwujud melalui doa yang tiada hentinya untuk memperoleh hikmat dan bimbingan 

dari Roh Kudus. Inilah doaku bahwa Pembaca yang mempelajari buku ini akan diberkati. Melalui 

pembacaan firman Allah, Pembaca akan mengerti, selubung penutup akan dilepaskan, kegelapan 

akan menghilang dan cahaya Roh Allah akan hadir dan berkarya.

Hendrik  Schipper

Juli 2018

KATA PENGANTAR
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Sesuai tradisi Petrus, Stefanus dan Paulus, yang menyatakan Sang Mesias dari Perjanjian Lama 

(dalam urutan kronologis), buku ini juga dimaksudkan sebagai pedoman yang serupa.

Buku ini dapat juga digunakan sebagai:

a. pedoman umum di saat teduh Anda;

b. topik pembelajaran;

c. buku referensi. Sebagai contoh, pada bagian akhir dari buku ini, Anda akan menemukan 

rangkuman dari banyak ayat Perjanjian Baru yang terhubung secara langsung ke Perjanjian 

Lama.

Perhatian lain juga diberikan kepada topik-topik yang biasanya hanya mendapat sedikit 

penekanan seperti:

- hubungan antara persembahan, perayaan dan Sang Mesias;

- pertobatan bangsa Yahudi;

- kedatangan Sang Mesias;

- kepulangan mereka ke tanah perjanjian;

- Perjanjian Baru.

Berdoa pada Tuhan mendapat bimbingan Roh Kudus ketika Anda sedang membaca dan 

merenungkan Firman-Nya.

H.S.

 

PETUNJUK UNTUK PEMBELAJARAN
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A. Sang Mesias sebagai 
seorang Pribadi.

01. Mesias adalah keturunan Abraham.

 Kejadian 9:26,27; Kejadian 17:7,8,19,21; 

 Kejadian 21:12; Kejadian 22:17,18; 

 Kejadian 28:14. 

02. Mesias adalah keturunan Yehuda.

 Kejadian 49:8-12.

03. Mesias adalah keturunan Daud.

 Rut 4:13,14,17,21,22; 2 Samuel 7:12-16; 

 1 Tawarikh 17:11; Yesaya 11:1-3; Yesaya 

16:5;  Yeremia 30:3-24.

04. Mesias ada dalam kekekalan.

 Mazmur 21:5; Mazmur 89:28-30; Mazmur 

90:2;  Mazmur 93:1,2; Amsal 8:22-29; 

Mikha 5:1.

05. Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

 Keluaran 23:20,21; 1 Tawarikh 17:13; 

 Mazmur 16:8-11; Mazmur 20:5-7; Mazmur 

28:8;  Mazmur 89:27; Amsal 8:30-31; 

 Yesaya 42:21; Yesaya 49:5; Yeremia 

30:21,22.

06. Mesias adalah Pencipta.

 Mazmur 33:6,9; Mazmur 102:26-28; Yesaya 

44:1-8,21-24,26; Yohanes 1:1-3.

07. Dia akan menjadi Mesias bagi Israel.

 Yesaya 4:2; Yesaya 49:6; Daniel 9:25.

08. Nama-nama dan julukan Mesias.

 Keluaran 17:6; Mazmur 95:1-3; Yesaya 5:1-

2; 

 Yesaya 9:5,6.

B. Makhluk Sang Mesias.

01. Mesias adalah Anak Allah.

 2 Samuel 7:12-16; Mazmur 2:7; 

 Amsal 30:4; Yesaya 43:1-13,18-21; 

 Mazmur 89:4,27,28.

02. Mesias adalah Anak Domba Allah.

 Kejadian 22:8; Keluaran 12:5-14,22-24;  

Imamat 4:3-12; Imamat 4:27-29;  

 Imamat 16:1-31; Imamat 22:17-21; 

 Bilangan 28:3,4; Yesaya 53:7.

03. Mesias adalah Anak Manusia.

 Mazmur 80:15,16,18; Yesaya 7:14; Yesaya 

9:5,6;  Yehezkiel 1:26; Daniel 7:13.

04. Atribut Ketuhanan Mesias.

 Mazmur 2:7; Mazmur 24:7,10; Yesaya 11:2; 

Yeremia 23:5,6; Mikha 5:4.

05. Mesias dipenuhi oleh Roh Kudus.

 Mazmur 45:8; Mazmur 89:21,22; Yesaya 

11:1-3;  Yesaya 42:1.

06. Mesias adalah Gembala yang baik.

 Mazmur 95:7; Yesaya 40:9-11; 

 Yehezkiel 34:11-15,22-24; Mikha 2:12,13;  

Zakharia 11:4-6,7.

07. Kemahakuasaan Mesias.

 Mazmur 8:7; Mazmur 107:25-29; Mazmur 

110:3;  Yesaya 22:22; Yesaya 40:10; 

08. Kemahatahuan Mesias.

 Mazmur 139:1-4; Yeremia 17:10.

09. Kemahahadiran Mesias.

 Mazmur 139:7-10.
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10. Kerendahan hati dan kemiskinan Mesias.

 Yesaya 42:2-4.

11. Ketaatan Mesias.

 Mazmur 1:1-6; Mazmur 18:22-25; Mazmur 

40:8,9; Yesaya 53:7,8.

12. Kesempurnaan Mesias.

 Mazmur 45:3; Yesaya 53:9; Mikha 5:3.

13. Kekuasaan Mesias.

 Keluaran 3:6; Ulangan 18:18,19; 

 2 Samuel 23:1-4; Mazmur 98:9; 

 Mazmur 110:1,2; Zakharia 9:10.

14. Mesias membuat kemuliaan Allah dikenal.

 Mazmur 21:6; Mazmur 45:4,5; Yesaya 4:2; 

 Yesaya 12:1-6; Yesaya 49:3; Yesaya 60:1-5.

15. Mesias akan penuh belas kasihan. 

 Mazmur 103:13; Mazmur 112:4; Yesaya 

66:2; Zakharia 11:7.

16. Kekuatan dan ketangguhan Mesias.

 Keluaran 17:6; Mazmur 45:6; Yesaya 40:9-

11; Yesaya 49:2,7; Mikha 2:12,13.

17. Kelembutan dan kelemahan Mesias.

 Mazmur 45:4,5; Yesaya 29:19.

18. Kekudusan, keindahan dan kemuliaan 

Mesias.

 Mazmur 17:15; Mazmur 21:6; Mazmur 

45:2,3; 

 Mazmur 99:1-5; Kidung Agung 5:16; 

 Yesaya 33:17-24; Yesaya 42:21; Daniel 

10:5,6.

19. Kerahasian Mesias.

 Keluaran 3:14; Mazmur 78:2.

  

20. Kasih Sang Raja kepada umat-Nya.

 Yesaya 62:4-9; Hosea 2:15-23.

21. Mesias adalah Terang.

 2 Samuel 23:1-4; Mazmur 43:3; Yesaya 2:5; 

 Yesaya 9:1-3; Yesaya 42:6,7,16; 

 Yesaya 60:19,20.

22. Kebaikan Tuhan dan Mesias.

 Keluaran 15:1,2; Mazmur 86:15; Mazmur 

103:11,17; Yeremia 31:1-9.

23. Kasih karunia Tuhan dan Mesias.

 Kejadian 28:14; Keluaran 33:19; Mazmur 

45:3; 

 Mazmur 86:15; Yesaya 62:4-9; 

 Ratapan 3:25,26.

24. Tuhan dan Mesias memberikan sukacita dan 

kegembiraan kepada orang benar dan orang 

percaya.

 Yesaya 29:19. 

C. Kedatangan Mesias.

01. Kelahiran Mesias dinubuatkan.

 Kejadian 3:15; Mazmur 132:11,12; Yesaya 

9:5,6; Yesaya 11:1-3; Yesaya 49:1; 

 Yesaya 60:1-3; Yeremia 23:5,6; Yeremia 

31:22; Yeremia 33:14-15,22; Habakuk 2:3; 

 Hagai 2:24; Zakharia 3:8.

02. Pendahulu Mesias diumumkan.

 Yesaya 40:1-5; Maleakhi 3:1; Maleakhi 

4:5,6.
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03. Tempat kelahiran Mesias.

 Mikha 5:1.

04. Kehidupan Mesias sampai dengan 

kedatangan pertama-Nya.

 Yesaya 7:14-16.

05. Nubuatan tentang pembunuhan anak-anak 

di Betlehem.

 Yeremia 31:15.

D. Jabatam Mesias.
01. Pengurapan Mesias.

 Mazmur 89:21; Amsal 8:22-29; Yesaya 61:1.

02. Jabatam Mesias sebagai Nabi.

 Ulangan 18:15-19; Yesaya 50:4; Yeremia 

28:9; Yehezkiel 33:32,33; 

 Maleakhi 4:5,6. 

03. Jabatam Mesias sebagai Imam.

 Kejadian 14:18; Keluaran 28:12,29,36-38; 

Mazmur 110:4; Yeremia 33:14-18,22; 

 Zakharia 6:12,13,15.

04. Jabatam Mesias sebagai Raja.

 Kejadian 49:8-12; Bilangan 24:7,8,15-19; 

 2 Samuel 7:12-16; 1 Tawarikh 17:11; 

 Mazmur 45:10,14-18; Mazmur 47:2-10; 

 Mazmur 72:7-19; Mazmur 93:1,2; 

 Mazmur 132:17,18; Zakharia 9:9.

05. Mesias akan menjadi Penebus.

 Ayub 19:25-27; Yesaya 41:8-20; 

 Yesaya 44:1-8,21,24-26; Yesaya 45:17; 

 Yesaya 47:4; Yesaya 52:7-12; Yesaya 59:18-

20; Yesaya 63:1-6; Yeremia 30:3-24; 

 Yeremia 33:14-18,22; Zefanya 3:9-20; 

Zakharia 3:1-10; Zakharia 10:3-12.

06. Mesias akan menjadi Penasihat.

 Yesaya 59:16.

07. Mesias akan menjadi Pengantara.

 Ulangan 18:15-19; Yesaya 59:16.

08. Mesias akan menjadi Penjamin.

 Ayub 17:3; Yeremia 30:21,22.

09. Mesias akan menjadi Penyelamat.

 Mazmur 130:7,8; Yesaya 43:1-13,18-21; 

 Yesaya 25:9; Yesaya 30:18; Yesaya 45:21,22; 

Yesaya 49:6; Yeremia 23:6; Yeremia 33:16.

10. Mesias akan menjadi Hakim.

 Zakharia 3:1-10.

E. Misi dan pelayanan Mesias

01. Jenis pelayanan Mesias.

 2 Raja-raja 1:6,11,12; Yesaya 28:15,16; 

 Yesaya 42:6,7,16; Yesaya 48:15-17.

02. Tempat pelayanan Mesias.

 Yesaya 8:23; Yesaya 41:25; Hosea 11:1.

03. Pencobaan Mesias.

 Mazmur 91:11,12.

04. Kemenangan atas dosa oleh Mesias.

 Hosea 13:14; Zakharia 13:1,2.

05. Mujizat-mujizat Mesias.

 Mazmur 146:8; Yesaya 35:5-10; Yesaya 

29:18.

06. Misi dan pekerjaan Mesias.

 Yesaya 61:1-3.
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07. Tawaran Keselamatan dari Mesias.

 Mazmur 85:10; Yesaya 55:1,2,6.

08. Keadilan Mesias.

 Kejadian 3:21; Mazmur 40:10,11; Mazmur 

45:7,8; Mazmur 85:11-14; Yesaya 32:1,2; 

Yesaya 46:13; Yesaya 59:16,17; Yeremia 

33:14-18,22.

09. Kebenaran Mesias.

 2 Samuel 23:1-4; Mazmur 45:4,5; 

 Mazmur 112:4; Yesaya 16:5.

10. Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

 Kejadian 12:3; Kejadian 26:3-5; 

 Ulangan 33:3; 

 Mazmur 2:8; Mazmur 22:24-32; Mazmur 

46:11; Mazmur 72:7-19; Mazmur 98:1-3; 

 Mazmur 102:14-23; 

 Yesaya 11:10-12; Yesaya 19:23-25; 

 Yesaya 24:13-16; Yesaya 42:2-4; 

 Yesaya 45:22-25; Yesaya 49:6; Yesaya 51:1-

23; Yesaya 52:15; Yesaya 55:4,5; Yesaya 

56:6-8; Yesaya 60:1-5; Yesaya 61:10,11; 

 Yesaya 62:1-3,10-12; Yesaya 65:1,2; 

 Yesaya 66:10-13,15-24; Yeremia 4:2; 

 Yeremia 10:7; Yeremia 16:19; 

 Amos 9:11-15; Mikha 4:1-4; Hagai 2:7-10; 

Zakharia 2:1-13; Zakharia 8:1-23; 

 Zakharia 14:1-21; Maleakhi 1:11.

11. Mesias akan memberikan hidup kekal.

 Ayub 19:25; Mazmur 103:4; Yesaya 25:8; 

 Yesaya 55:3; Hosea 13:14; 

 Yehezkiel 37:11-14; Zakharia 2:1-13.

12. Mesias menggenapi Hukum Taurat.

 Ulangan 11:18-20; 

 2 Samuel 22:20-25; Mazmur 1:1-6; 

 Mazmur 40:7; Mazmur 119:97-103; Yesaya 

42:2-4.

13. Tuhan mengesahkan pelayanan Mesias.

 Mazmur 20:5-7; Mazmur 89:23,28-30; 

 Yesaya 42:1.

14. Mesias akan menaklukan kematian dan 

kegelapan.

 Mazmur 49:16; Mazmur 86:12,13; Mazmur 

110:1; Hosea 13:14.

15. Mesias akan membawa kabar gembira.

 Mazmur 96:1-3; Yesaya 9:1-3; Yesaya 

41:26,27; Yesaya 52:7-12; Yesaya 61:1-3; 

Yehezkiel 33:32,33.

16. Mesias akan memberkati umatNya.

 Mazmur 21:7,8; Mazmur 45:10,14-16; 

 Mazmur 132:13-16; Yesaya 4:2; Yoel 2:18-

27.

17. Mesias akan membangun sebuah bait Allah.

 1 Tawarikh 17:12; Mazmur 118:22-24; 

 Yesaya 66:1; Yeremia 31:1-9; 

 Yehezkiel 37:26-28; Zakharia 1:16,17; 

 Zakharia 6:12,13,15.

18. Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

 Keluaran 25:8,9; Keluaran 29:45,46; 

 Imamat 26:11,12; Mazmur 46:5-12; 

 Yesaya 12:1-6; Yehezkiel 37:21-28; 

 Zefanya 3:9-20; Zakharia 2:1-13.

19. Mesias akan menghibur.

 Yesaya 51:3; Yesaya 52:9; Yesaya 66:10-13; 

Zakharia 1:16,17.

20. Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.
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 Yesaya 49:8-26; Yesaya 55:3; Yesaya 59:21; 

Yesaya 61:4-9; Yesaya 62:4-9; 

 Yeremia 31:31-34; Yeremia 32:37-41; 

 Yeremia 50:4-7,19,20; Yehezkiel 16:60-63; 

Yehezkiel 37:21-28; Hosea 2:15-23; 

 Amos 9:11-15.

21. Mesias akan mengampuni dosa.

 Mazmur 103:3,12; Yesaya 55:7; Yeremia 

33:6-13; Yoel 3:21; Mikha 7:15-20.

22. Karya Mesias akan diberkati.

 Kejadian 22:17,18; Kejadian 28:14; 

 Mazmur 89:25; Yesaya 40:9-11; Yesaya 

49:4; 

 Yesaya 53:10-12; Yesaya 55:10,11; 

 Yesaya 62:10-12; Yehezkiel 17:22-24; 

 Amos 8:11.

23. Mesias akan mengubah umat-umat-Nya.

 Mazmur 51:19; Yesaya 57:15-19; 

 Yehezkiel 11:17-20; Hosea 2:15-23; Hosea 

3:4; 

 Hosea 6:1,2; Maleakhi 4:5,6.

24. Mesias akan membawa kedamaian.

 Yesaya 54:10-13; Yesaya 57:15-19; 

 Yesaya 66:10-13; Yeremia 28:9; 

 Yeremia 33:6-13; Mikha 5:4; 

 Zakharia 9:10-12.

25. Mesias akan dipercaya dan dipuja.

 Mazmur 8:2-3; Mazmur 22:23; Mazmur 

45:17,18; Mazmur 103:22; Yesaya 8:13-15; 

Habakuk 2:4; 

 Zakharia 11:10,11.

26. Karya penyelamatan oleh Mesias.

 Bilangan 21:9; Mazmur 53:7; Mazmur 

89:20; Mazmur 95:7-11; Mazmur 103:4; 

 Mazmur 107:1-3; Mazmur 130:7,8; 

 Mazmur 147:3,6; Yesaya 40:1-5; Yesaya 

49:6; Yesaya 63:7-9; Yehezkiel 34:11-15,22-

31; 

 Daniel 9:24.

27. Memberikan sebuah hati yang baru dan roh 

yang baru.

 Mazmur 51:19; Mazmur 103:5; Yehezkiel 

11:17-20; Yehezkiel 36:26,27; Yehezkiel 

37:9,10,14; Yehezkiel 39:29; Yoel 2:28,29.

F. Penderitaan dan kematian 
Mesias. 

01. Kematian Mesias telah dinubuatkan.

 Mazmur 16:8-11; Mazmur 22:1,2; 

 Mazmur 91:14-16; Daniel 9:25-26; 

 Zakharia 13:7.

02. Perjalanan masuk Mesias ke Yerusalem 

telah dinubuatkan.

 Mazmur 118:26,27; Zakharia 9:9.

03. Mesias akan ditolak.

 Mazmur 62:4,5; Mazmur 118:22-24; 

 Yesaya 5:1,2; Yesaya 8:13-15; 

 Yesaya 29:10,13,14; Yesaya 49:4,5,7; 

 Yesaya 53:3; Yesaya 65:1,2; 

 Zakharia 11:8; Zakharia 12:1-14.

04. Akibat penolakan kepada Mesias.

 Daniel 9:25-27; Zakharia 11:10,11.

05. Mesias akan dikhianati.

 Mazmur 41:6-10; Mazmur 55:5,6,13-15; 

Mazmur 109:8; Yesaya 29:18; Zakharia 

11:12,13.
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06. Mesias akan ditinggalkan seorang diri.

 Mazmur 88:15-19; Zakharia 13:7.

07. Tuduhan dan pengadilan kepada Mesias.

 Mazmur 27:12; Mazmur 35:11,12; 

 Mazmur 41:6-10; Mazmur 109:1-5.

08. Rincian kematian Mesias.

 Mazmur 22:2,3,7-19; Mazmur 34:21; 

 Yesaya 53:9; Amos 8:9; Zakharia 12:1-14.

09. Pengorbanan dan penebusan Mesias.

 Yesaya 53:4-6,10-12.

10. Kerelaan Mesias untuk mati.

 Mazmur 31:5,6; Mazmur 40:8.

11. Penderitaan Mesias.

 Ulangan 21:23; Mazmur 18:5-7; 

 Mazmur 27:2; Mazmur 31:12-16; Mazmur 

35:19; 

 Mazmur 38:13,14,21; Mazmur 40:15; 

Mazmur 42:8; Mazmur 55:5,6,13-15; 

Mazmur 69:5,9-10; 

 Mazmur 102:1-12; Mazmur 109:25; 

Mazmur 110:7; Yesaya 50:3; Yesaya 53:1,2; 

Yesaya 63:1-6; Ratapan 3:30; Zakharia 11:8.

12. Mesias akan mengalami perlawanan.

 Mazmur 2:1-3; Mazmur 35:4-6; 

 Mazmur 41:6-10; Mazmur 69:5.

13. Rincian penderitaan Mesias.

 Keluaran 12:46; Mazmur 69:20-22,27; 

 Mazmur 88:15-19; Mazmur 129:3; Yesaya 

50:7-9;

 Yesaya 52:14; Yesaya 53:1-8; Mikha 4:14. 

14. Mesias akan tidak dipercaya.

 Yesaya 6:9,10; Yesaya 53:1,2.

G. Kebangkitan dan kenaikan 
Mesias.

01. Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

 Ayub 19:25-27; Mazmur 16:8-11; Mazmur 

30:4; Mazmur 40:3,4; Mazmur 49:16; 

Mazmur 71:20; Mazmur 91:14-16; Yesaya 

53:10,11; 

 Yunus 1;17; Yunus 2:2-7.

02. Kenaikan Mesias telah dinubuatkan.

 Mazmur 24:3,7-10; Mazmur 47:2-10; 

 Mazmur 68:19.

03. Permuliaan Mesias telah dinubuatkan.

 Mazmur 91:14-16; Mazmur 110:7; Yesaya 

52:13; Yehezkiel 21:26,27. 

04. Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

 Mazmur 68:19; Amsal 1:23; 

 Yesaya 32:15-18; Yesaya 44:3-4; 

 Yehezkiel 36:8-38; Yehezkiel 39:29; 

 Yoel 2:28,29; Zakharia 12:10.

05. Mesias akan melihat buah-buah-Nya.

 Mazmur 1:3; Yesaya 60:21; 

 Yesaya 61:11; Hosea 14:4-8. 

06. Tempat tinggal Roh Kudus.

 Yesaya 57:15-19; Yeremia 31:33; 

 Yehezkiel 11:19; Yehezkiel 36:26,27; 

 Yehezkiel 37:9,10.

H. Masa depan Mesias.

01. Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

 Mazmur 50:3-6; Mazmur 96:13; Yesaya 

25:6-12; Yesaya 65:17-25; Yesaya 66:15,16; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Habakuk 2:3; 
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 Zakharia 12:1-14; Zakharia 14:1-21.

02. Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

 1 Samuel 2:10; Mazmur 2:4-6,9-12; 

 Mazmur 50:2-6; Mazmur 68:1-5; 

 Mazmur 75:8,9; Mazmur 96:7-13; 

Mazmur 97:1-6; Mazmur 98:4-9; Mazmur 

110:1,2,5,6; 

 Mazmur 149:6-9; Yesaya 2:4; Yesaya 11:4,5; 

 Yesaya 24:18-23; Yesaya 26:19-21; 

 Yesaya 27:1-3,6,12,13; Yesaya 51:5,6; 

 Yesaya 59:18-20; Yesaya 63:1-6; 

 Yesaya 66:15-24; Yehezkiel 38:16-23; 

 Daniel 12:1,2; Yoel 2:1-17,30-32; 

 Yoel 3:1-21; Zakharia 11:9; Zakharia 13:8,9; 

Maleakhi 3:2-5,16-18; Maleakhi 4:1-4.

03. Kerajaan masa depan Mesias.

 Kejadian 49:8-12; Bilangan 24:7,8,15-19; 

 1 Samuel 2:10; 2 Samuel 7:12-16; 

 1 Tawarikh 17:14; Mazmur 2:4-6,8-12; 

 Mazmur 22:24-32; Mazmur 45:8,9,17,18; 

 Mazmur 46:5-12; Mazmur 47:2-9; Mazmur 

50:2-6; Mazmur 53:7; Mazmur 65:3.

 Mazmur 67:2-7; Mazmur 68:1-5; Mazmur 

72:7-19; Mazmur 85:11-14; Mazmur 86:9; 

 Mazmur 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 

 Mazmur 96:7-13; Mazmur 97:1-6; 

 Mazmur 98:4-9; Mazmur 99:1-5; 

 Mazmur 102:14-23; Mazmur 107:1-3; 

 Mazmur 110:1-3,5,6; Mazmur 130:7,8; 

 Mazmur 132:11-18; Mazmur 138:4,5;  

 Mazmur 145:10-13; Mazmur 

147:2,13,14,20; Mazmur 149:1-5; Yesaya 

2:2-5; Yesaya 4:2,6; Yesaya 6:1-4; Yesaya 

10:20-22; Yesaya 11:4-12; Yesaya 12:1-6; 

Yesaya 14:1-3; Yesaya 16:5; 

 Yesaya 17:7; Yesaya 19:23-25; 

 Yesaya 24:13-16,18-23; Yesaya 25:6-12; 

 Yesaya 26:1-4; Yesaya 27:1-3,6,12,13; 

 Yesaya 29:22-24; Yesaya 30:18-33; 

 Yesaya 32:1,2,15-18; Yesaya 33:17-24; 

 Yesaya 35:5-10; Yesaya 40:1-5,9-11; 

 Yesaya 41:8-20; Yesaya 42:2-4,6,7,16; 

 Yesaya 43:1-13,18-21; Yesaya 44:1-8,21-

24,26; Yesaya 45:17,18,22-25; Yesaya 

46:3,4,13; 

 Yesaya 49:6-26; Yesaya 51:1-23; Yesaya 

52:7-12; 

 Yesaya 54:1-17; Yesaya 55:12,13; Yesaya 

56:6-8; 

 Yesaya 59:18-21; Yesaya 60:1-21; 

 Yesaya 61:4-11; Yesaya 62:1-12; 

 Yesaya 63:7-9; Yesaya 65:17-25; 

 Yesaya 66:15-24; Yeremia 3:14-19; 

 Yeremia 12:15; Yeremia 15:19-21; 

 Yeremia 16:14,15,19; Yeremia 23:3-8; 

 Yeremia 24:6,7; Yeremia 29:14; 

 Yeremia 30:3-24; Yeremia 31:1-9,31-34; 

 Yeremia 32:37-41; Yeremia 33:6-13; 

 Yeremia 50:4-7,19,20; Yehezkiel 11:17-20; 

Yehezkiel 20:34-42; Yehezkiel 34:11-31; 

 Yehezkiel 36:8-38; Yehezkiel 37:1-14,21-28; 

Yehezkiel 38:23; Yehezkiel 39:6-8,21-29; 

Yehezkiel 47:6-23; Daniel 2:34,35,44,45; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Daniel 12:1,3; 

 Hosea 1:10,11; Hosea 2:15-23; Hosea 3:5; 

Hosea 6:1-3; Hosea 13:14; Hosea 14:4-8; 

 Yoel 2:18-27; Yoel 3:1-21; Amos 9:11-15; 

Obaja 1:17-21; Mikha 2:12,13; 

 Mikha 4:1-4,7; Mikha 5:2,3; Mikha 7:15-20; 

Habakuk 2:14; Zefanya 3:9-20; 

 Haggaí 2:7-10; Zakharia 1:16,17; 

 Zakharia 2:1-13; Zakharia 3:1-10; 

 Zakharia 6:12,13,15; Zakharia 8:1-23; 

Zakharia 9:10-12; Zakharia 10:3-12; 

 Zakharia 12:1-14; Zakharia 13:1-2,8,9; 

 Zakharia 14:1-21; Maleakhi 1:11; 

 Maleakhi 3:2-5,16-18; Maleakhi 4:1-4. 
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04. Tahta Mesias.

 Mazmur 45:7; Yesaya 9:5,6.

05. Kemuliaan dan kekuatan Mesias yang akan 

datang. 

 Mazmur 46:5-12; Mazmur 61:7,8; 

 Mazmur 72:7-19; Mazmur 95:1-3; 

 Mazmur 102:14-23; Yesaya 25:6-12; 

 Yesaya 60:8-21; Yesaya 65:17-25.

06. Pembela dan syafaat Mesias.

 Yesaya 53:12,; Yesaya 59:16.

07. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah.

 Mazmur 80:15,16,18; Mazmur 110:1-2.

08. Mesias akan hidup kekal.

 Mazmur 61:7,8.

09. Nubuatan tentang masa depan untuk umat-

Nya.

 Mazmur 91:13; Yesaya 4:3; Yesaya 10:20-

22; Yesaya 14:1-3; Yesaya 17:7; Yesaya 27:1-

3,6,12,13; 

 Yesaya 33:17-24; Yesaya 35:5-10;

 Yesaya 41:8-20; Yesaya 43:1-13,18-21; 

 Yesaya 45:22-25; Yesaya 46:3,4,13; 

 Yesaya 49:8-26; Yesaya 52:7-12; Yesaya 

54:1-17; 

 Yesaya 56:6-8; Yesaya 57:15-18; Yesaya 

59:21; Yesaya 60:6-21; Yesaya 61;4-9,10,11; 

 Yesaya 62:1-12; Yesaya 65:8-10; 

 Yesaya 66:15-24; Yeremia 3:14-19; 

 Yeremia 12:15; Yeremia 15:19-21; 

 Yeremia 16:14,15,19; Yeremia 23:3,4,7,8; 

 Yeremia 24:6,7; Yeremia 29:14; 

 Yeremia 30:3-24; Yeremia 32:37-41; 

 Yeremia 33:6-18,22; Yehezkiel 20:34-42; 

Yehezkiel 34:11-31; Yehezkiel 36:8-38; 

 Yehezkiel 37:1-14; Yehezkiel 39:6-8,21-29; 

Daniel 9:27; Hosea 1:10,11; Hosea 2:15-23; 

Hosea 3:4; Amos 9:11-15; Obaja 1:17-21; 

 Mikha 2:12,13; Mikha 4:1-4,7; 

 Mikha 7:15-20; Zefanya 3:9-20; Hagai 2:7-

10; Zakharia 1:16,17; Zakharia 2:1-13; 

 Zakharia 3:1-10; Zakharia 8:1-23; 

 Zakharia 9:10-12; Zakharia 10:3-12; 

 Zakharia 12:1-14; Zakharia 13:8,9; 

 Zakharia 14:1-21; Maleakhi 4:1-4.

10. Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

 Yesaya 9:6; Yesaya 11:6-9; 

 Yehezkiel 37:1-14,21-28; Daniel 

2:34,35,44,45; 

 Daniel 7:13,14,18,22,27; Hosea 2:15-23; 

 Yoel 3:1-21.

11. Mesias akan dimuliakan.

 Yesaya 4:2; Yesaya 43:21; Yesaya 44:23; 

 Yesaya 49:3; Yesaya 60:21; Yesaya 61:3; 

 Daniel 7:13,14.

I. Mesias dalam pengorbanan 
dan pesta perayaan.

01. Korban bakaran dan korban sajian 

menggambarkan tentang karya Mesias – 

rasanya manis.

  Imamat 1:5,13; Imamat 2:1,2.

02. Korban bakaran menunjuk kepada karya 

Mesias – persembahan sukarela.

 Imamat 7:16.

03. Korban bakaran menggambarkan tentang 

karya Mesias – persembahan tak bercela.

 Imamat 22:17-21; Bilangan 28:3,4. 39
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04. Korban keselamatan dan korban syukur 

menggambarkan tentang karya Mesias.

 Imamat 3:1-5,16; Mazmur 51:17.

05. Korban penghapus dosa mengacu kepada 

karya Mesias.

 Imamat 4:3-12; Imamat 4:27-29.

06. Hari Penebusan mengacu kepada karya 

Mesias.

 Imamat 16:1-31; Imamat 17:11.

07. Persembahan sapi betina merah mengacu 

kepada karya Mesias, 

 Bilangan 19:2,3,9.

08. Hari raya Paskah mengacu kepada karya 

Mesias.

 Keluaran 12:5-14, 22-24.

09. Hari raya roti tidak beragi mengacu kepada 

karya Mesias.

 Imamat 23:6-8.

10. Persembahan gandum pertama yang 

diunjukan mengacu kepada karya Mesias.

 Imamat 23:9-14.

11. Hari raya Hasil pertama, 50 hari setelah 

Paskah, mengacu kepada pencurahan Roh 

Kudus.

    Imamat 23:15-21.

12. Hari raya pondok daun berhubungan 

dengan karya Mesias.

    Imamat 23:33-43.   
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Terdapat ayat-ayat lainnya dalam Kitab Suci 

yang terkait dengan kedatangan Kerajaan Sang 

Mesias. Kerajaan Sorga sudah dekat bersamaan 

dengan kedatangan Mesias untuk pertama 

kalinya ke dunia, namun Kerajaan Sorga akan 

benar-benar terwujud pada kedatangan-Nya 

yang kedua kalinya. Ayat-ayat yang disebutkan 

dibawah ini mengacu kepada Kerajaan Sorga. 

Untuk menghemat tempat, kami memilih 

untuk tidak menyebutkan semua ayat yang 

berkaitan tetapi dengan menggunakan kode 

angka yang kami maksudkan mengacu kepada 

kumpulan ayat yang disebutkan dibawah ini. 

Berikut adalah kode-kode yang dimaksud, #1, 

#2, #3, #4, #5, #6, #7.

Kerajaan masa depan Mesias 
di waktu itu:

#1 Kekuasaan, kebesaran dan kemuliaan dari 

Kerajaan Sang Mesias.

 Kejadian 49:10; Bilangan 24:17-19; 

 1 Samuel 2:10; 2 Samuel  7:12-16; 

 Mazmur 2:6-12; Mazmur 8:2-3; 

 Mazmur 21:5; Mazmur 45; 

 Mazmur 46:6-12; 

 Mazmur 47:3,4,8-10; Mazmur 48:2-4,9-15;

 Mazmur 50:2-6; Mazmur 61:7,8;

 Mazmur 66:1-5; Mazmur 67:2-8; 

 Mazmur 68:1-5; Mazmur 72:6-20; 

 Mazmur 85:2-4,10-14; Mazmur 86:9; 

 Mazmur 89:1-5,26-29,36,37; Mazmur 93:1; 

 Mazmur 95:3-7; Mazmur 96:1-13; 

 Mazmur 97:1,6; Mazmur 98:1-9;

 Mazmur 99:1-4; Mazmur 110:1-6; 

 Mazmur 130:7,8; Mazmur 132:11-14; 

 Mazmur 138:4,5; Mazmur 145:10-13; 

 Mazmur 149:1-9; Yesaya 2:10-22; 

 Yesaya 9:5,6; Yesaya 11:2-10; Yesaya 16:5; 

 

 Yesaya 24:19-23; Yesaya 26:1-4; 

 Yesaya 32:1-5,13-20; 

 Yesaya 33:17-24; Yesaya 35:1-10; 

 Yesaya 40:5,9-11; Yesaya 41:18-20; 

 Yesaya 42:4,13,16; Yesaya 49:7; 

 Yesaya 52:1-3,10,13; Yesaya 63:1-6; 

 Yesaya 65:13-25; Yesaya 66:10-17,22-24; 

 Yeremia 23:5; 

 Yehezkiel 40-48; Daniel 2:35,44; 

 Daniel 4:3; Daniel 7:13,14,18,27; 

 Daniel 12:1-3; Yoel 2; 

 Yoel 3; Obaja 1:17-21; Mikha 4:13; 

 Habakuk 2:14; Zefanya 2:11; 

 Zakharia 6:12,13; Zakharia 9:9-12; 

 Zakharia 10:11,12; Zakharia 14:9; 

 Maleakhi 4:1-6; Matius 6:10; 

 Matius 19:28; Matius 28:18; 

 Lukas 1:32,33; Lukas 22:29; 

 Yohanes 17:24; Yohanes 18:36; 

 Kisah Para Rasul 1:6,7; 

 Roma 8:19-23; Roma 14:17; 

 1 Korintus 15:24,25; Efesus 1:10,20; 

 Filipi 2:9; 1 Tesalonika 2:12; 

 1 Timotius 6:15; Ibrani 1:8; 

 Ibrani 2:5-9; 1 Petrus 1:3-5; 

 Wahyu 6:2; Wahyu 11:15; Wahyu 12:10; 

 Wahyu 19:15,16; Wahyu 20:1-6.  

#2  Pertobatan dan pemilihan Bangsa Israel.

 Imamat 26:40-45; 

 Ulangan 4:29-31; 

 Ulangan 30:1-10; 

 Ulangan 33:28,29; Mazmur 47:5; 

 Mazmur 69:36,37; Mazmur 85:9-14;  

 Mazmur 102:14,17,18,22; Mazmur 106:5; 

 Mazmur 121; Mazmur 126; 

 Mazmur 130:7,8; 

 Yesaya 4:2-6; Yesaya 12:1-6; Yesaya 14:1-3; 

 Yesaya 26:1-4; Yesaya 27:6; 

 Yesaya 29:18-24; Yesaya 30:18-26; 
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 Yesaya 40:1,2; 

 Yesaya 41:8-20; Yesaya 44:1-8,21-24,26;  

 Yesaya 45:17,18,22-25; Yesaya 46:13;  

 Yesaya 49:6-26; Yesaya 51; 

 Yesaya 54:1-14,17; Yesaya 55:1-3; 

 Yesaya 59:16-21; Yesaya 60:10,15-18,21,22; 

 Yesaya 61:1-11; Yesaya 62; 

 Yesaya 65:8-10; Yeremia 3:14-16, 18,19;

 Yeremia 23:4-6; Yeremia 30:18-24; 

 Yeremia 31:1-7,16-40; 

 Yeremia 32:38-44; Yeremia 33:6-22,26; 

 Yeremia 50:4-7,20; Yehezkiel 16:60-63; 

 Yehezkiel 34:20-31; 

 Yehezkiel 36:8-15,26-38; Yehezkiel 37:1-28; 

 Hosea 1:7,11; Hosea 2:14-23; Hosea 3:5; 

 Hosea 14:5,6; Amos 9:11-15; Mikha 4:7; 

 Mikha 5:2-15; Mikha 7:14-20; 

 Zefanya 3:11-19; Zakharia 1:12-17; 

 Zakharia 2:1-5,10,12,13; Zakharia 3:10;  

 Zakharia 8:3-7,9-19; 

 Zakharia 9:10-17; Zakharia 10:3-7; 

 Zakharia 12:1-14; Zakharia 13:1,2,8,9; 

 Zakharia 14:1-21; 

 Maleakhi 3:1-6,11,12,16-18;

 Kisah Para Rasul 15:16-18; 

 Roma 9:27,28; Roma 11:1-36; Galatia 3:17; 

 Ibrani 8:6-12; Ibrani 10:16,17;                         

#3   Pulang ke Israel.

 Ulangan 30:3-5; Mazmur 14:7; 

 Mazmur 53:7; Mazmur 106:47; 

 Mazmur 107:2,3; Mazmur 147:2; 

 Yesaya 10:20-22; Yesaya 11:11-16; 

 Yesaya 27:12,13; Yesaya 35:8-10; 

 Yesaya 43:5,6; 

 Yesaya 49:6,12,22; Yesaya 51:11; 

 Yesaya 52:8-10; Yesaya 54:7; Yesaya 56:8; 

 Yesaya 60:3-11; Yesaya 66:20-21; 

 Yeremia 3:18,19; Yeremia 12:15; 

 Yeremia 15:19-21; Yeremia 16:14,15; 

 Yeremia 23:3,7,8; Yeremia 30:3,10,11,17; 

 Yeremia 31:8-14,17; Yeremia 32:37; 

 Yeremia 46:27-28; Yeremia 50:19; 

 Yehezkiel 11:17-20; Yehezkiel 20:34-44; 

 Yehezkiel 28:24-26; Yehezkiel 34:11-14; 

 Yehezkiel 36:24-27; Yehezkiel 37:21; 

 Yehezkiel 39:25-29; Hosea 1:11; 

 Hosea 14:7-8; Mikha 2:12,13; Mikha 4:6; 

 Zefanya 3:18-20; Zakharia 1:17; 

 Zakharia 8:7,8; Zakharia 10:8-10; 

 Yohanes 11:52; Efesus 1:10.

#4  Bangsa-bangsa lain akan datang juga.

 Kejadian 26:4; Ulangan 32:43; 

 Mazmur 22:28-32; Mazmur 72:11,17; 

 Mazmur 86:9; Mazmur 96:10; 

 Mazmur 102:16-23; Mazmur 117:1; 

 Yesaya 2:2-6; Yesaya 5:26; Yesaya 11:10,12; 

 Yesaya 19:16-25; Yesaya 25:6-12; 

 Yesaya 26:2; Yesaya 43:9; Yesaya 51:5; 

 Yesaya 55:5; 

 Yesaya 56:6-7; Yesaya 60:3-7, 10-14; 

 Yesaya 62:10; Yesaya 66:18-23; 

 Yeremia 3:17; Yeremia 4:2; Yeremia 10:6,7; 

 Yeremia 16:19; Daniel 7:18,25-27; 

 Mikha 4:1-4; Hagai 2:6,7;  Zakharia 2:11;  

 Zefanya 3:8-10; 

 Zakharia 8:3,20-23; Zakharia 14:16-19; 

 Maleach 1:11; Markus 11:17; 

 Yohanes 10:16; Roma 3:29; Roma 15:9-12; 

 Galatia 3:8; Efesus 2:11-13; Ibrani 2:11-13; 

 Ibrani 12:23; Wahyu 7:9-12; Wahyu 15:4; 

 Wahyu 21:24-26; Wahyu 22:2.

#5  Kembalinya Sang Mesias dan kebangkitan 

dari kematian.

 Mazmur 68:22,23; Mazmur 71:20; 

 Mazmur 126:5,6; Yesaya 25:8; 

 Yesaya 26:19; 

 Hosea 13:14; Daniel 12:13; Matius 22:32; 
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 Matius 24:27-51; Matius 26:64; 

 Markus 13:24-37; Lukas 12:37; 

 Lukas 14:13-15; Lukas 20:34-37; 

 Lukas 21:22-36; Lukas 22:29; Lukas 23:43; 

 Yohanes 3:21; Yohanes 5:28,29; 

 Yohanes 6:39,40; Yohanes 8:51; 

 Yohanes 11:25,26; Yohanes 12:25,26; 

 Yohanes 14:2,3; Yohanes 17:24; 

 Kisah Para Rasul 2:6-8; 

 Kisah Para Rasul 23:6-8; 

 Kisah Para Rasul 26:6-8; 

 Roma 8:17,24; 

 1 Korintus 6:14; 1 Korintus 15:1-58; 

 2 Korintus 4:14,17; Efesus 1:10; 

 Filipi 2:10,11; Filipi 3:20,21; 

 Kolose 3:4; 1 Tesalonika 1:10; 

 1 Tesalonika 4:14-17; 

 2 Tesalonika 1:7-10; 

 2 Tesalonika 2:7,8; 

 2 Timotius 2:11,12,18; 2 Timotius 4:8; 

 Ibrani 1:13; Ibrani 11:13,35; 

 1 Petrus 1:4-9; 1 Petrus 4:13; 1 Petrus 5:4; 

 2 Petrus 1:11; 1 Yohanes 3:2; Yudas 1:14; 

 Wahyu 1:6,7; Wahyu 2:26,27; Wahyu 3:21; 

 Wahyu 5:1-14; Wahyu 7:3,4; Wahyu 10:7; 

 Wahyu 11:15; Wahyu 12:10; Wahyu 15:3,4; 

 Wahyu 20:1-6. 

#6  Hari Penghakiman.

 Kejadian 18:25; Mazmur 1:4; Mazmur 9:8; 

 Mazmur 68:1-5; Mazmur 73:20; 

 Mazmur 96:11-13; Mazmur 98:9; 

 Mazmur 122:5; Pengkhotbah 12:14; 

 Yesaya 5:30; Yesaya 13:1-22; 

 Yesaya 30:8,27-30; Yesaya 34:1-4; 

 Yesaya 66:15,16; Daniel 7:9,10; 

 Daniel 12:1,2; Yoel 2:1,10,11,30-32; 

 Yoel 3:12-16; Mikha 1:3,4; Nahum 1:5,6; 

 Zefanya 1:14-18; Maleakhi 3:5,16-18; 

 Matius 8:11,12; Matius 10:28; 

 

 Matius 11:21-24; Matius 12:36,41,42; 

 Matius 13:40-43; Matius 19:28; 

 Matius 24:50,51; Matius 25:21,23,31-46; 

 Markus 9:43-48; Lukas 10:12-14; 

 Lukas 19:27; Lukas 20:35,36; Lukas 22:30; 

 Yohanes 5:24-29; Yohanes 12:31,32; 

 Kisah Para Rasul 10:42; 

 Kisah Para Rasul 17:31; 

 Kisah Para Rasul 24:15; Roma 2:5-16; 

 Roma 14:10-12; 1 Korintus 3:12-15; 

 1 Korintus 4:5; 1 Korintus 6:1-3; 

 2 Korintus 5:10; Kolose 3:6; 

 2 Timotius 4:1; Ibrani 6:2; 

 2 Petrus 2:9; 2 Petrus 3:7; 1 Yohanes 4:17; 

 Yudas 1:6,13-15; Wahyu 2:11; 

 Wahyu 3:4,5; Wahyu 6:12-17; 

 Wahyu 11:18,19; Wahyu 14:1-11;

 Wahyu 17:14-16; Wahyu 19; 

 Wahyu 20:10-15;  

#7  Langit yang baru dan bumi yang baru.

 Mazmur 48:8; Yesaya 60:18-20; 

 Yesaya 65:17-19; Yesaya 66:22-24; 

 Matius 8:11; Matius 24:35; 

 1 Korintus 15:24,25; Galatia 4:26; 

 Ibrani 10:12,13; Ibrani 11:10; 

 Ibrani 12:22-28; 2 Petrus 3:7-13; 

 Wahyu 3:12,21; Wahyu 16:20; 

 Wahyu 21, 22.
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C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

KEJADIAN 3:15 Aku akan mengadakan 

permusuhan antara engkau dan perempuan 

ini, antara keturunanmu dan keturunannya; 

keturunannya akan meremukkan kepalamu, 

dan engkau akan meremukkan tumitnya.”

BILANGAN 21:8 Maka berfirmanlah TUHAN 

kepada Musa: “Buatlah ular tedung dan 

taruhlah itu pada sebuah tiang; maka setiap 

orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan 

tetap hidup.”

9 Lalu Musa membuat ular tembaga dan 

menaruhnya pada sebuah tiang; maka jika 

seseorang dipagut ular, dan ia memandang 

kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.

YESAYA 53:10 Tetapi TUHAN berkehendak 

meremukkan dia dengan kesakitan. 

Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai 

korban penebus salah, ia akan melihat 

keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 

kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya.

MATIUS 27:50 Yesus berseru pula dengan 

suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.

51 Dan lihatlah, tabir Bait Suci terbelah dua 

dari atas sampai ke bawah dan terjadilah 

gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah,

MATIUS 28:5 Akan tetapi malaikat itu 

berkata kepada perempuan-perempuan 

itu: “Janganlah kamu takut; sebab aku tahu 

kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.

6 Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, 

sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, 

lihatlah tempat Ia berbaring.

LUKAS 2:10 Lalu kata malaikat itu kepada 

mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya 

aku memberitakan kepadamu kesukaan 

besar untuk seluruh bangsa:

11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, 

yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.

YOHANES 3:14 Dan sama seperti Musa 

meninggikan ular di padang gurun, 

demikian juga Anak Manusia harus 

ditinggikan,

GALATIA 3:19 Kalau demikian, apakah 

maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan 

oleh karena pelanggaran-pelanggaran--

sampai datang keturunan yang dimaksud 

oleh janji itu--dan ia disampaikan dengan 

perantaraan malaikat-malaikat ke dalam 

tangan seorang pengantara.

GALATIA 4:4 Tetapi setelah genap 

waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, 

yang lahir dari seorang perempuan dan 

takluk kepada hukum Taurat.

5 Ia diutus untuk menebus mereka, yang 

takluk kepada hukum Taurat, supaya kita 

diterima menjadi anak.

IBRANI 2:14 Karena anak-anak itu adalah 

anak-anak dari darah dan daging, maka Ia 

juga menjadi sama dengan mereka dan 

mendapat bagian dalam keadaan mereka, 

supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan 

dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut;

WAHYU 12:9 Dan naga besar itu, si ular 

tua, yang disebut Iblis atau Satan, yang 

menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke 

bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-

sama dengan malaikat-malaikatnya.

KEJADIAN



32

WAHYU 20:10 dan Iblis, yang menyesatkan 

mereka, dilemparkan ke dalam lautan api 

dan belerang, yaitu tempat binatang dan 

nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang 

malam sampai selama-lamanya.

Lihat juga:  Bilangan 21:6,7; Markus 16:18; Lukas 10:19; Kisah 
Para Rasul 28:3-6.

E09 Kebenaran Mesias.

KEJADIAN 3:21 Dan TUHAN Allah 

membuat pakaian dari kulit binatang 

untuk manusia dan untuk isterinya itu, lalu 

mengenakannya kepada mereka.

KEJADIAN 3:7 Maka terbukalah mata 

mereka berdua dan mereka tahu, bahwa 

mereka telanjang; lalu mereka menyemat 

daun pohon ara dan membuat cawat.

YESAYA 61:10 Aku bersukaria di dalam 

TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam 

Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian 

keselamatan kepadaku dan menyelubungi 

aku dengan jubah kebenaran, seperti 

pengantin laki-laki yang mengenakan 

perhiasan kepala dan seperti pengantin 

perempuan yang memakai perhiasannya.

WAHYU 4:4 Dan sekeliling takhta itu ada 

dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta 

itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang 

memakai pakaian putih dan mahkota emas 

di kepala mereka.

WAHYU 7:9 Kemudian dari pada itu aku 

melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan 

besar orang banyak yang tidak dapat 

terhitung 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.

10 Dan dengan suara nyaring mereka berseru: 

“Keselamatan bagi Allah kami yang duduk 

di atas takhta dan bagi Anak Domba!”

11 Dan semua malaikat berdiri mengelilingi 

takhta dan tua-tua dan keempat makhluk 

itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu 

dan menyembah Allah,

12 sambil berkata: “Amin! puji-pujian dan 

kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan 

hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi 

Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!”

13 Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata 

kepadaku: “Siapakah mereka yang memakai 

jubah putih itu dan dari manakah mereka 

datang?”

14 Maka kataku kepadanya: “Tuanku, tuan 

mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku: 

“Mereka ini adalah orang-orang yang keluar 

dari kesusahan yang besar; dan mereka telah 

mencuci jubah mereka dan membuatnya 

putih di dalam darah Anak Domba.

WAHYU 21:2 Dan aku melihat kota yang 

kudus, Yerusalem yang baru, turun dari 

sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan 

pengantin perempuan yang berdandan 

untuk suaminya.

Lihat juga Mazmur 132:9,16; Yesaya 52:1; Yehezkiel 16:8-18.

A01 Mesias adalah keturunan Abraham.

KEJADIAN 9:26 Lagi katanya: “Terpujilah 

TUHAN, Allah Sem, tetapi hendaklah 
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Kanaan menjadi hamba baginya.

27 Allah meluaskan kiranya tempat kediaman 

Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam 

kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah 

Kanaan menjadi hamba baginya.”

LUKAS 3:23 Ketika Yesus memulai 

pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga 

puluh tahun dan menurut anggapan orang, 

Ia adalah anak Yusuf, anak Eli,

LUKAS 3:24-33

LUKAS 3:34 anak Yakub, anak Ishak, 

anak Abraham, anak Terah, anak Nahor,

35 anak Serug, anak Rehu, anak Peleg, anak 

Eber, anak Salmon,

36 anak Kenan, anak Arpakhsad, anak Sem, 

anak Nuh, anak Lamekh,

   
Lihat juga Yesaya 11:10; Roma 9:5; Roma 15:12; Efesus 2:19; Efesus 3:6.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

KEJADIAN 12:3 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.”

KISAH PARA RASUL 3:25 Kamulah yang 

mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat 

bagian dalam perjanjian yang telah diadakan 

Allah dengan nenek moyang kita, ketika 

Ia berfirman kepada Abraham: Oleh 

keturunanmu semua bangsa di muka bumi 

akan diberkati.

26 Dan bagi kamulah pertama-tama Allah 

membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-

Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati 

kamu dengan memimpin kamu masing-

masing kembali dari segala kejahatanmu.”

Lihat juga Mazmur 72:17; Roma 4:11; Galatia 3:8,16,28; Kolose 
3:11; Wahyu 7:9.

D03 Jabatam Mesias sebagai Imam.

KEJADIAN 14:18 Melkisedek, raja Salem, 

membawa roti dan anggur; ia seorang imam 

Allah Yang Mahatinggi.

MATIUS 26:26 Dan ketika mereka sedang 

makan, Yesus mengambil roti, mengucap 

berkat, memecah-mecahkannya lalu 

memberikannya kepada murid-murid-Nya 

dan berkata: “Ambillah, makanlah, inilah 

tubuh-Ku.”

27 Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap 

syukur lalu memberikannya kepada mereka 

dan berkata: “Minumlah, kamu semua, dari 

cawan ini.

28 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, 

yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk 

pengampunan dosa.

29 Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai 

dari sekarang Aku tidak akan minum lagi 

hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku 

meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama 

dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku.”

IBRANI 6:20 di mana Yesus telah masuk 

sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut 

peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar 

sampai selama-lamanya.

IBRANI 7:1 Sebab Melkisedek adalah raja 

Salem dan imam Allah Yang Mahatinggi; 

ia pergi menyongsong Abraham ketika 
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Abraham kembali dari mengalahkan raja-

raja, dan memberkati dia.

2 Kepadanyapun Abraham memberikan 

sepersepuluh dari semuanya. Menurut arti 

namanya Melkisedek adalah pertama-tama 

raja kebenaran, dan juga raja Salem, yaitu 

raja damai sejahtera.

Lihat juga Mazmur 110:4; Ibrani 5:6,10; Ibrani 7:1-3.

A01 Mesias adalah keturunan Abraham.

KEJADIAN 17:7 Aku akan mengadakan 

perjanjian antara Aku dan engkau serta 

keturunanmu turun-temurun menjadi 

perjanjian yang kekal, supaya Aku menjadi 

Allahmu dan Allah keturunanmu.

8 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.”

19 Tetapi Allah berfirman: “Tidak, melainkan 

isterimu Saralah yang akan melahirkan anak 

laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai 

dia Ishak, dan Aku akan mengadakan 

perjanjian-Ku dengan dia menjadi perjanjian 

yang kekal untuk keturunannya.

21 Tetapi perjanjian-Ku akan Kuadakan dengan 

Ishak, yang akan dilahirkan Sara bagimu 

tahun yang akan datang pada waktu seperti 

ini juga.”

KEJADIAN 21:12 Tetapi Allah berfirman 

kepada Abraham: “Janganlah sebal hatimu 

karena hal anak dan budakmu itu; dalam 

segala yang dikatakan Sara kepadamu, 

haruslah engkau mendengarkannya, sebab 

yang akan disebut keturunanmu ialah yang 

berasal dari Ishak.

ROMA 9:6 Akan tetapi firman Allah 

tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua 

orang yang berasal dari Israel adalah orang 

Israel,

7 dan juga tidak semua yang terhitung 

keturunan Abraham adalah anak Abraham, 

tetapi: “Yang berasal dari Ishak yang akan 

disebut keturunanmu.”

8 Artinya: bukan anak-anak menurut daging 

adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak 

perjanjian yang disebut keturunan yang 

benar.

9 Sebab firman ini mengandung janji: “Pada 

waktu seperti inilah Aku akan datang dan 

Sara akan mempunyai seorang anak laki-

laki.”

Lihat juga Kejadian 21:2,3,6; Galatia 4:28-31.

B02 Mesias adalah Anak Domba Allah.

KEJADIAN 22:8 Sahut Abraham: “Allah 

yang akan menyediakan anak domba 

untuk korban bakaran bagi-Nya, anakku.” 

Demikianlah keduanya berjalan bersama-

sama.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

Lihat juga Yohanes 1:36; 1 Petrus 1:19,20; Wahyu 5:6,12; Wahyu 
7:9,13,14.
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A01 Mesias adalah keturunan Abraham.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

KEJADIAN 22:17 maka Aku akan memberkati 

engkau berlimpah-limpah dan membuat 

keturunanmu sangat banyak seperti bintang 

di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan 

keturunanmu itu akan menduduki kota-kota 

musuhnya.

18 Oleh keturunanmulah semua bangsa di 

bumi akan mendapat berkat, karena engkau 

mendengarkan firman-Ku.”

YOHANES 8:56 Abraham bapamu 

bersukacita bahwa ia akan melihat hari-Ku 

dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita.”

KISAH PARA RASUL 3:22 Bukankah 

telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan 

membangkitkan bagimu seorang nabi dari 

antara saudara-saudaramu, sama seperti 

aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu 

yang akan dikatakannya kepadamu.

23 Dan akan terjadi, bahwa semua orang yang 

tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi 

dari umat kita.

24 Dan semua nabi yang pernah berbicara, 

mulai dari Samuel, dan sesudah dia, telah 

bernubuat tentang zaman ini.

25 Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu 

dan mendapat bagian dalam perjanjian yang 

telah diadakan Allah dengan nenek moyang 

kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: 

Oleh keturunanmu semua bangsa di muka 

bumi akan diberkati.

26 Dan bagi kamulah pertama-tama Allah 

membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-

Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati 

kamu dengan memimpin kamu masing-

masing kembali dari segala kejahatanmu.”

ROMA 4:17 seperti ada tertulis: “Engkau 

telah Kutetapkan menjadi bapa banyak 

bangsa” --di hadapan Allah yang kepada-Nya 

ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan 

orang mati dan yang menjadikan dengan 

firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada.

18 Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk 

berharap, namun Abraham berharap 

juga dan percaya, bahwa ia akan menjadi 

bapa banyak bangsa, menurut yang telah 

difirmankan: “Demikianlah banyaknya nanti 

keturunanmu.”

2 KORINTUS 1:20 Sebab Kristus adalah “ya” 

bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya 

oleh Dia kita mengatakan “Amin” untuk 

memuliakan Allah.

GALATIA 3:16 Adapun kepada Abraham 

diucapkan segala janji itu dan kepada 

keturunannya. Tidak dikatakan “kepada 

keturunan-keturunannya” seolah-olah 

dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu 

orang: “dan kepada keturunanmu”, yaitu 

Kristus.

17 Maksudku ialah: Janji yang sebelumnya 

telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan 

oleh hukum Taurat, yang baru terbit empat 

ratus tiga puluh tahun kemudian, sehingga 

janji itu hilang kekuatannya.

18 Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah 

berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal 

dari janji; tetapi justru oleh janjilah Allah 

telah menganugerahkan kasih karunia-Nya 

kepada Abraham.

GALATIA 3:29 Dan jikalau kamu adalah 

milik Kristus, maka kamu juga adalah 

keturunan Abraham dan berhak menerima 

janji Allah.

KEJADIAN



36

Lihat juga Kejadian 12:2,3; Kejadian 13:16; Kejadian 15:1,5,6; 
Kejadian 17:1,6,7; Kejadian 18:18; Kejadian 22:3,10; Kejadian 

26:4,5; Kejadian 27:28,29; Kejadian 28:3,14; Kejadian 49:25,26; 
Ulangan 1:10; Ulangan 28:2; Mazmur 2:8; Mazmur 72:8,9,17; 

Yeremia 7:23; Yeremia 33:22; Daniel 2:44,45; Lukas 1:68-75; Efesus 
1:3; Wahyu 11:15.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

KEJADIAN 26:3 Tinggallah di negeri ini 

sebagai orang asing, maka Aku akan 

menyertai engkau dan memberkati 

engkau, sebab kepadamulah dan kepada 

keturunanmu akan Kuberikan seluruh negeri 

ini, dan Aku akan menepati sumpah yang 

telah Kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu.

4 Aku akan membuat banyak keturunanmu 

seperti bintang di langit; Aku akan 

memberikan kepada keturunanmu seluruh 

negeri ini, dan oleh keturunanmu semua 

bangsa di bumi akan mendapat berkat,

IBRANI 6:17 Karena itu, untuk lebih 

meyakinkan mereka yang berhak menerima 

janji itu akan kepastian putusan-Nya, Allah 

telah mengikat diri-Nya dengan sumpah,

IBRANI 11:9 Karena iman ia diam di 

tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di 

suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di 

kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut 

menjadi ahli waris janji yang satu itu.

IBRANI 11:13 Dalam iman mereka semua 

ini telah mati sebagai orang-orang yang 

tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, 

tetapi yang hanya dari jauh melihatnya 

dan melambai-lambai kepadanya dan yang 

mengakui, bahwa mereka adalah orang 

asing dan pendatang di bumi ini.

14 Sebab mereka yang berkata demikian 

menyatakan, bahwa mereka dengan rindu 

mencari suatu tanah air.

15 Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka 

ingat akan tanah asal, yang telah mereka 

tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai 

kesempatan untuk pulang ke situ.

16 Tetapi sekarang mereka merindukan 

tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah 

air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu 

disebut Allah mereka, karena Ia telah 

mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.

Lihat juga Kejadian 12:1-3; Kejadian 13:15-17; Kejadian 15:18; 
Kejadian 17:8; Kejadian 22:16-18; Mazmur 32:8; Mazmur 39:13; 

Yesaya 43:2,5.

A01 Mesias adalah keturunan Abraham.

B23 Kasih karunia Tuhan dan Mesias.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

KEJADIAN 28:14 Keturunanmu akan menjadi 

seperti debu tanah banyaknya, dan engkau 

akan mengembang ke sebelah timur, 

barat, utara dan selatan, dan olehmu serta 

keturunanmu semua kaum di muka bumi 

akan mendapat berkat.

KISAH PARA RASUL 3:25 Kamulah yang 

mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat 

bagian dalam perjanjian yang telah diadakan 

Allah dengan nenek moyang kita, ketika 

Ia berfirman kepada Abraham: Oleh 

keturunanmu semua bangsa di muka bumi 

akan diberkati.

26 Dan bagi kamulah pertama-tama Allah 

membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-

Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati 

kamu dengan memimpin kamu masing-

masing kembali dari segala kejahatanmu.”
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GALATIA 3:8 Dan Kitab Suci, yang 

sebelumnya mengetahui, bahwa Allah 

membenarkan orang-orang bukan Yahudi 

oleh karena iman, telah terlebih dahulu 

memberitakan Injil kepada Abraham: 

“Olehmu segala bangsa akan diberkati.”

GALATIA 3:16 Adapun kepada Abraham 

diucapkan segala janji itu dan kepada 

keturunannya. Tidak dikatakan “kepada 

keturunan-keturunannya” seolah-olah 

dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu 

orang: “dan kepada keturunanmu”, yaitu 

Kristus.

Lihat juga Kejadian 12:3; Kejadian 18:17,18; Kejadian 22:18; 
Kejadian 26:4; Mazmur 72:17.

A02 Mesias adalah keturunan Yehuda.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

KEJADIAN 49:8 Yehuda, engkau akan dipuji 

oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan 

menekan tengkuk musuhmu, kepadamu 

akan sujud anak-anak ayahmu.

9 Yehuda adalah seperti anak singa: setelah 

menerkam, engkau naik ke suatu tempat 

yang tinggi, hai anakku; ia meniarap 

dan berbaring seperti singa jantan atau 

seperti singa betina; siapakah yang berani 

membangunkannya?

10 Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari 

Yehuda ataupun lambang pemerintahan 

dari antara kakinya, sampai dia datang 

yang berhak atasnya, maka kepadanya akan 

takluk bangsa-bangsa.

11 Ia akan menambatkan keledainya pada 

pohon anggur dan anak keledainya pada 

pohon anggur pilihan; ia akan mencuci 

pakaiannya dengan anggur dan bajunya 

dengan darah buah anggur.

12 Matanya akan merah karena anggur dan 

giginya akan putih karena susu.

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

 

MATIUS 1:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, 

anak Daud, anak Abraham.

2 Abraham memperanakkan Ishak, 

Ishak memperanakkan Yakub, Yakub 

memperanakkan Yehuda dan saudara-

saudaranya,

3 Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah 

dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, 

Hezron memperanakkan Ram,

4 Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab 

memperanakkan Nahason, Nahason 

memperanakkan Salmon,

5 Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, 

Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed 

memperanakkan Isai,

6 Isai memperanakkan raja Daud. Daud 

memperanakkan Salomo dari isteri Uria,

7 Salomo memperanakkan Rehabeam, 

Rehabeam memperanakkan Abia, Abia 

memperanakkan Asa,

KEJADIAN



38

8 Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat 

memperanakkan Yoram, Yoram 

memperanakkan Uzia,

9 Uzia memperanakkan Yotam, 

Yotam memperanakkan Ahas, Ahas 

memperanakkan Hizkia,

10 Hizkia memperanakkan Manasye, 

Manasye memperanakkan Amon, Amon 

memperanakkan Yosia,

11 Yosia memperanakkan Yekhonya 

dan saudara-saudaranya pada waktu 

pembuangan ke Babel.

12 Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya 

memperanakkan Sealtiel, Sealtiel 

memperanakkan Zerubabel,

13 Zerubabel memperanakkan Abihud, 

Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim 

memperanakkan Azor,

14 Azor memperanakkan Zadok, Zadok 

memperanakkan Akhim, Akhim 

memperanakkan Eliud,

15 Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar 

memperanakkan Matan, Matan 

memperanakkan Yakub,

16 Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, 

yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.

17 Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan 

dari Abraham sampai Daud, empat belas 

keturunan dari Daud sampai pembuangan 

ke Babel, dan empat belas keturunan dari 

pembuangan ke Babel sampai Kristus.

IBRANI 7:14 Sebab telah diketahui semua 

orang, bahwa Tuhan kita berasal dari suku 

Yehuda dan mengenai suku itu Musa tidak 

pernah mengatakan suatu apapun tentang 

imam-imam.

WAHYU 5:5 Lalu berkatalah seorang 

dari tua-tua itu kepadaku: “Jangan engkau 

menangis! Sesungguhnya, singa dari suku 

Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, 

sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab 

itu dan membuka ketujuh meterainya.”

Lihat juga Kejadian 29:35; Bilangan 24:17; Ulangan 33:7; 2 
Samuel 22:41; 1 Tawarikh 5:2; Mazmur 60:7; Mazmur 72:8-11; 

Yesaya 9:5; Yesaya 11:1-5; Yesaya 42:1-4; Yesaya 49:6,7,22,23; 
Yesaya 55:4,5; Yesaya 60:1-5; Yesaya 63:1-3; Yeremia 23:5,6; 

Yeremia 30:21; Hosea 5:14; Hosea 11:12; Hagai 2:7; Matius 17:5; 
Matius 21:9; Lukas 2:30-32; Roma 15:12; 1 Korintus 15:24,25; 

Wahyu 11:15; Wahyu 20.
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B13 Kekuasaan Mesias.

KELUARAN 3:6 Lagi Ia berfirman: “Akulah 

Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak 

dan Allah Yakub.” Lalu Musa menutupi 

mukanya, sebab ia takut memandang Allah.

MATIUS 22:31 Tetapi tentang kebangkitan 

orang-orang mati tidakkah kamu baca apa 

yang difirmankan Allah, ketika Ia bersabda:

32 Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan 

Allah Yakub? Ia bukanlah Allah orang mati, 

melainkan Allah orang hidup.”

33 Orang banyak yang mendengar itu takjub 

akan pengajaran-Nya.

LUKAS 20:37 Tentang bangkitnya orang-

orang mati, Musa telah memberitahukannya 

dalam nas tentang semak duri, di mana 

Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak 

dan Allah Yakub.

38 Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah 

orang hidup, sebab di hadapan Dia semua 

orang hidup.”

Lihat juga Kejadian 17:7,8; Kejadian 28:13; Kejadian 32:9; 
Keluaran 3:14,15; Keluaran 4:5; 1 Raja-raja 18:36; Markus 12:26; 

Kisah Para Rasul 7:32; Ibrani 12:21; Wahyu 1:17.

B19 Kerahasian Mesias.

KELUARAN 3:14 Firman Allah kepada Musa: 

“AKU ADALAH AKU.” Lagi firman-Nya: 

“Beginilah kaukatakan kepada orang Israel 

itu: AKULAH AKU telah mengutus aku 

kepadamu.”

MATIUS 22:32 Akulah Allah Abraham, 

Allah Ishak dan Allah Yakub? Ia bukanlah 

Allah orang mati, melainkan Allah orang 

hidup.”

LUKAS 9:20 Yesus bertanya kepada 

mereka: “Menurut kamu, siapakah Aku ini?” 

Jawab Petrus: “Mesias dari Allah.”

YOHANES 6:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Akulah roti hidup; barangsiapa datang 

kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan 

barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak 

akan haus lagi.

YOHANES 8:58 Kata Yesus kepada mereka: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

sebelum Abraham jadi, Aku telah ada.”

YOHANES 11:25 Jawab Yesus: “Akulah 

kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya 

kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah 

mati,

IBRANI 13:8 Yesus Kristus tetap sama, 

baik kemarin maupun hari ini dan sampai 

selama-lamanya.

WAHYU 1:8 Aku adalah Alfa dan Omega, 

firman Tuhan Allah, yang ada dan yang 

sudah ada dan yang akan datang, Yang 

Mahakuasa.

Lihat juga Mazmur 90:2; Amsal 30:4; Yesaya 44:6; Matius 
13:11; Yohanes 8:12; Yohanes 10:9,14; Yohanes 14:6; Yohanes 15:1; 

Wahyu 1:4,17; Wahyu 4:8.

B02 Mesias adalah Anak Domba Allah.

I08 Hari raya Paskah mengacu kepada Karya 

Mesias.

KELUARAN 12:5 Anak dombamu itu harus 

jantan, tidak bercela, berumur setahun; 

 KELUARAN



40

kamu boleh ambil domba atau kambing.

6 Kamu harus mengurungnya sampai hari 

yang keempat belas bulan ini; lalu seluruh 

jemaah Israel yang berkumpul, harus 

menyembelihnya pada waktu senja.

7 Kemudian dari darahnya haruslah diambil 

sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang 

pintu dan pada ambang atas, pada rumah-

rumah di mana orang memakannya.

8 Dagingnya harus dimakan mereka pada 

malam itu juga; yang dipanggang mereka 

harus makan dengan roti yang tidak beragi 

beserta sayur pahit.

9 Janganlah kamu memakannya mentah atau 

direbus dalam air; hanya dipanggang di api, 

lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan 

isi perutnya.

10 Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari 

daging itu sampai pagi; apa yang tinggal 

sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api.

11 Dan beginilah kamu memakannya: 

pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan 

tongkat di tanganmu; buru-burulah kamu 

memakannya; itulah Paskah bagi TUHAN.

12 Sebab pada malam ini Aku akan menjalani 

tanah Mesir, dan semua anak sulung, 

dari anak manusia sampai anak binatang, 

akan Kubunuh, dan kepada semua allah di 

Mesir akan Kujatuhkan hukuman, Akulah, 

TUHAN.

13 Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada 

rumah-rumah di mana kamu tinggal: 

Apabila Aku melihat darah itu, maka Aku 

akan lewat dari pada kamu. Jadi tidak akan 

ada tulah kemusnahan di tengah-tengah 

kamu, apabila Aku menghukum tanah 

Mesir.

14 Hari ini akan menjadi hari peringatan 

bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai 

hari raya bagi TUHAN turun-temurun. 

Kamu harus merayakannya sebagai 

ketetapan untuk selamanya.

22 Kemudian kamu harus mengambil seikat 

hisop dan mencelupkannya dalam darah 

yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu 

kamu harus sapukan pada ambang atas dan 

pada kedua tiang pintu; seorangpun dari 

kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya 

sampai pagi.

23 Dan TUHAN akan menjalani Mesir untuk 

menulahinya; apabila Ia melihat darah pada 

ambang atas dan pada kedua tiang pintu 

itu, maka TUHAN akan melewati pintu itu 

dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke 

dalam rumahmu untuk menulahi.

24 Kamu harus memegang ini sebagai 

ketetapan sampai selama-lamanya bagimu 

dan bagi anak-anakmu.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

1 KORINTUS 5:7 Buanglah ragi yang lama 

itu, supaya kamu menjadi adonan yang 

baru, sebab kamu memang tidak beragi. 

Sebab anak domba Paskah kita juga telah 

disembelih, yaitu Kristus.

EFESUS 1:7 Sebab di dalam Dia dan oleh 

darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 

pengampunan dosa, menurut kekayaan 

kasih karunia-Nya,

IBRANI 9:11 Tetapi Kristus telah datang 

sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik 

yang akan datang: Ia telah melintasi kemah 

yang lebih besar dan yang lebih sempurna, 
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yang bukan dibuat oleh tangan manusia, 

--artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, --

12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-

lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan 

dengan membawa darah domba jantan dan 

darah anak lembu, tetapi dengan membawa 

darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 

mendapat kelepasan yang kekal.

13 Sebab, jika darah domba jantan dan darah 

lembu jantan dan percikan abu lembu muda 

menguduskan mereka yang najis, sehingga 

mereka disucikan secara lahiriah,

14 betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh 

Roh yang kekal telah mempersembahkan 

diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai 

persembahan yang tak bercacat, akan 

menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-

perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat 

beribadah kepada Allah yang hidup.

IBRANI 10:29 Betapa lebih beratnya 

hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, 

yang menginjak-injak Anak Allah, yang 

menganggap najis darah perjanjian yang 

menguduskannya, dan yang menghina Roh 

kasih karunia?

IBRANI 11:28 Karena iman maka ia 

mengadakan Paskah dan pemercikan darah, 

supaya pembinasa anak-anak sulung jangan 

menyentuh mereka.

1 PETRUS 1:18 Sebab kamu tahu, bahwa 

kamu telah ditebus dari cara hidupmu 

yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek 

moyangmu itu bukan dengan barang yang 

fana, bukan pula dengan perak atau emas,

19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu 

darah Kristus yang sama seperti darah anak 

domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

Lihat juga Keluaran 12:7; Imamat 23:4,5; Bilangan 19:18; 
Mazmur 51:7; Matius 26:17-19,30; Markus 14:12-16; Yohanes 1:36; 

Ibrani 9:7,19; Ibrani 10:14; Ibrani 12:24; Wahyu 5:6-13; Wahyu 
21:22,23.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

KELUARAN 12:46 Paskah itu harus dimakan 

dalam satu rumah juga; tidak boleh kaubawa 

sedikitpun dari daging itu keluar rumah; 

satu tulangpun tidak boleh kamu patahkan.

YOHANES 19:36 Sebab hal itu terjadi, 

supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab 

Suci: “Tidak ada tulang-Nya yang akan 

dipatahkan.”

Lihat juga Bilangan 9:12; Mazmur 34:21; Yohanes 19:33.

B22 Kebaikan Tuhan dan Mesias.

KELUARAN 15:1 Pada waktu itu Musa 

bersama-sama dengan orang Israel 

menyanyikan nyanyian ini bagi TUHAN 

yang berbunyi: “Baiklah aku menyanyi bagi 

TUHAN, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan 

penunggangnya dilemparkan-Nya ke dalam 

laut.

2 TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku, Ia 

telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, 

kupuji Dia, Ia Allah bapaku, kuluhurkan 

Dia.

WAHYU 15:3 Dan mereka menyanyikan 

nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian 

Anak Domba, bunyinya: “Besar dan ajaib 

segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang 

Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, 

ya Raja segala bangsa!
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Lihat juga Mazmur 22:4; Mazmur 132:5; Yesaya 66:1; Kisah Para 
Rasul 4:12; Efesus 2:21,22; Wahyu 5:9-14; Wahyu 19:1.

A08 Nama-nama dan julukan Mesias.

B16 Kekuasaan dan ketangguhan Mesias.

KELUARAN 17:6 Maka Aku akan berdiri di 

sana di depanmu di atas gunung batu di 

Horeb; haruslah kaupukul gunung batu itu 

dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga 

bangsa itu dapat minum.” Demikianlah 

diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel.

1 KORINTUS 10:1 Aku mau, supaya kamu 

mengetahui, saudara-saudara, bahwa 

nenek moyang kita semua berada di bawah 

perlindungan awan dan bahwa mereka 

semua telah melintasi laut.

2 Untuk menjadi pengikut Musa mereka 

semua telah dibaptis dalam awan dan dalam 

laut.

3 Mereka semua makan makanan rohani yang 

sama

4 dan mereka semua minum minuman 

rohani yang sama, sebab mereka minum 

dari batu karang rohani yang mengikuti 

mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.

Lihat juga Yohanes 4:10,14; Yohanes 7:37; Wahyu 22:17.

A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

KELUARAN 23:20 Sesungguhnya Aku 

mengutus seorang malaikat berjalan di 

depanmu, untuk melindungi engkau di 

jalan dan untuk membawa engkau ke 

tempat yang telah Kusediakan.

21 Jagalah dirimu di hadapannya dan 

dengarkanlah perkataannya, janganlah 

engkau mendurhaka kepadanya, sebab 

pelanggaranmu tidak akan diampuninya, 

sebab nama-Ku ada di dalam dia.

MALEAKHI 3:1 Lihat, Aku menyuruh 

utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan 

di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan 

yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! 

Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki 

itu, sesungguhnya, Ia datang, firman 

TUHAN semesta alam.

MATIUS 17:5 Dan tiba-tiba sedang ia 

berkata-kata turunlah awan yang terang 

menaungi mereka dan dari dalam awan 

itu terdengar suara yang berkata: “Inilah 

Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan, dengarkanlah Dia.”

YOHANES 10:30 Aku dan Bapa adalah satu.”

YOHANES 10:36 masihkah kamu berkata 

kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa 

dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: 

Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah 

berkata: Aku Anak Allah?

37 Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-

pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya 

kepada-Ku,

38 tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu 

tidak mau percaya kepada-Ku, percayalah 

akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu 

boleh mengetahui dan mengerti, bahwa 

Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa.”

YOHANES 17:6 Aku telah menyatakan nama-

Mu kepada semua orang, yang Engkau 

berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu 

milik-Mu dan Engkau telah memberikan 

mereka kepada-Ku dan mereka telah 
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menuruti firman-Mu.

YOHANES 17:26 dan Aku telah 

memberitahukan nama-Mu kepada mereka 

dan Aku akan memberitahukannya, supaya 

kasih yang Engkau berikan kepada-Ku ada di 

dalam mereka dan Aku di dalam mereka.”

Lihat juga Kejadian 48:16; Keluaran 3:2-6; Keluaran 14:19; 
Keluaran 32:34; Keluaran 33:2,14,15; Bilangan 20:16; Yosua 
5:13,14; Mazmur 2:12; Yesaya 9:5; Yesaya 42:8; Yesaya 63:9; 

Yohanes 10:30,38; Yohanes 12:28; Yohanes 14:9,10; Kolose 2:9; 
Ibrani 3:10,11,16; Ibrani 10:26-29; Ibrani 12:25; Wahyu 1:8.

E18 Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

     

KELUARAN 25:8 Dan mereka harus membuat 

tempat kudus bagi-Ku, supaya Aku akan 

diam di tengah-tengah mereka.

9 Menurut segala apa yang Kutunjukkan 

kepadamu sebagai contoh Kemah Suci 

dan sebagai contoh segala perabotannya, 

demikianlah harus kamu membuatnya.”

22 Dan di sanalah Aku akan bertemu dengan 

engkau dan dari atas tutup pendamaian 

itu, dari antara kedua kerub yang di atas 

tabut hukum itu, Aku akan berbicara 

dengan engkau tentang segala sesuatu 

yang akan Kuperintahkan kepadamu untuk 

disampaikan kepada orang Israel.”

LUKAS 7:16 Semua orang itu ketakutan 

dan mereka memuliakan Allah, sambil 

berkata: “Seorang nabi besar telah muncul 

di tengah-tengah kita,” dan “Allah telah 

melawat umat-Nya.”

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

KISAH PARA RASUL 7:44 Kemah Kesaksian 

ada pada nenek moyang kita di padang 

gurun, seperti yang diperintahkan Allah 

kepada Musa untuk membuatnya menurut 

contoh yang telah dilihatnya.

45 Kemah itu yang diterima nenek moyang kita 

dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa 

masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah 

ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang 

dihalau Allah dari depan nenek moyang kita; 

demikianlah sampai kepada zaman Daud.

46 Daud telah mendapat kasih karunia di 

hadapan Allah dan ia memohon, supaya 

ia diperkenankan untuk mendirikan suatu 

tempat kediaman bagi Allah Yakub.

47 Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah 

rumah untuk Allah.

48 Tetapi Yang Mahatinggi tidak diam di dalam 

apa yang dibuat oleh tangan manusia, 

seperti yang dikatakan oleh nabi:

49 Langit adalah takhta-Ku, dan bumi adalah 

tumpuan kaki-Ku. Rumah apakah yang akan 

kamu dirikan bagi-Ku, demikian firman 

Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi 

perhentian-Ku?

IBRANI 9:2 Sebab ada dipersiapkan 

suatu kemah, yaitu bagian yang paling 

depan dan di situ terdapat kaki dian dan 

meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut 

tempat yang kudus.

3 Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu 

kemah lagi yang disebut tempat yang maha 

kudus.

4 Di situ terdapat mezbah pembakaran 

ukupan dari emas, dan tabut perjanjian, 
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yang seluruhnya disalut dengan emas; di 

dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-

buli emas berisi manna, tongkat Harun 

yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang 

bertuliskan perjanjian,

5 dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang 

menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini 

tidak dapat kita bicarakan sekarang secara 

terperinci.

IBRANI 9:11 Tetapi Kristus telah datang 

sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik 

yang akan datang: Ia telah melintasi kemah 

yang lebih besar dan yang lebih sempurna, 

yang bukan dibuat oleh tangan manusia, 

--artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, --

12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-

lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan 

dengan membawa darah domba jantan dan 

darah anak lembu, tetapi dengan membawa 

darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 

mendapat kelepasan yang kekal.

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

Lihat juga Kejadian 18:33; Keluaran 15:2; Keluaran 20:24; 
Keluaran 29:42,43; Keluaran 30:6; Keluaran 31:18; Keluaran 

36:2; Imamat 4:6; Imamat 16:2; Bilangan 7:89; Ulangan 5:26-
31; Mazmur 80:2; Yesaya 12:6; Yesaya 37:16; Zakharia 2:10; 

Zakharia 8:3; 2 Korintus 6:16; Ibrani 8:5; Ibrani 9:9.

D03 Jabatam Mesias sebagai Imam.

KELUARAN 28:12 Kemudian haruslah 

kautaruh kedua permata itu pada kedua 

tutup bahu baju efod sebagai permata 

peringatan untuk mengingat orang Israel; 

maka ke hadapan TUHAN haruslah Harun 

membawa nama mereka di atas kedua tutup 

bahunya menjadi tanda peringatan.

IBRANI 7:24 Tetapi, karena Ia tetap 

selama-lamanya, imamat-Nya tidak dapat 

beralih kepada orang lain.

25 Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan 

dengan sempurna semua orang yang oleh 

Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup 

senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka.

26 Sebab Imam Besar yang demikianlah yang 

kita perlukan: yaitu yang saleh, tanpa salah, 

tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang 

berdosa dan lebih tinggi dari pada tingkat-

tingkat sorga,

27 yang tidak seperti imam-imam besar lain, 

yang setiap hari harus mempersembahkan 

korban untuk dosanya sendiri dan sesudah 

itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu 

telah dilakukan-Nya satu kali untuk selama-

lamanya, ketika Ia mempersembahkan diri-

Nya sendiri sebagai korban.

28 Sebab hukum Taurat menetapkan orang-

orang yang diliputi kelemahan menjadi 

Imam Besar, tetapi sumpah, yang diucapkan 

kemudian dari pada hukum Taurat, 

menetapkan Anak, yang telah menjadi 

sempurna sampai selama-lamanya.

Lihat juga Zakharia 6:13; Lukas 1:54,72.

D03 Jabatam Mesias sebagai Imam.

KELUARAN 28:29 Demikianlah di atas 

jantungnya harus dibawa Harun nama para 

anak Israel pada tutup dada pernyataan 

keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam 
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tempat kudus, supaya menjadi tanda 

peringatan yang tetap di hadapan TUHAN.

IBRANI 8:6 Tetapi sekarang Ia telah 

mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih 

agung, karena Ia menjadi Pengantara dari 

perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan 

atas janji yang lebih tinggi.

IBRANI 9:24 Sebab Kristus bukan masuk 

ke dalam tempat kudus buatan tangan 

manusia yang hanya merupakan gambaran 

saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam 

sorga sendiri untuk menghadap hadirat 

Allah guna kepentingan kita.

D03 Jabatam Mesias sebagai Imam.

KELUARAN 28:36 Juga haruslah engkau 

membuat patam dari emas murni dan pada 

patam itu kauukirkanlah, diukirkan seperti 

meterai: Kudus bagi TUHAN.

EFESUS 5:27 supaya dengan demikian Ia 

menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya 

dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut 

atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat 

kudus dan tidak bercela.

Lihat juga Keluaran 39:30; Imamat 8:9; Imamat 10:3; Zakharia 
14:20.

D03 Jabatam Mesias sebagai Imam.

KELUARAN 28:37 Haruslah patam itu engkau 

beri bertali ungu tua, dan haruslah itu 

dilekatkan pada serban, di sebelah depan 

serban itu.

38 Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, 

dan Harun harus menanggung akibat 

kesalahan terhadap segala yang dikuduskan 

oleh orang Israel, yakni terhadap segala 

persembahan kudusnya; maka haruslah 

patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga 

TUHAN berkenan akan mereka.

IBRANI 4:14 Karena kita sekarang 

mempunyai Imam Besar Agung, yang telah 

melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak 

Allah, baiklah kita teguh berpegang pada 

pengakuan iman kita.

Lihat juga Imamat 1:4; Imamat 22:27; Imamat 23:11; Yesaya 
53:6,11,12; Zakharia 3:1-5; Zakharia 14:20; Yohanes 1:29; 2 

Korintus 5:21; Ibrani 9:28; 1 Petrus 2:5,24; 1 Petrus 3:18.

E18 Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

KELUARAN 29:45 Aku akan diam di tengah-

tengah orang Israel dan Aku akan menjadi 

Allah mereka.

46 Maka mereka akan mengetahui, bahwa 

Akulah, TUHAN, Allah mereka, yang telah 

membawa mereka keluar dari tanah Mesir, 

supaya Aku diam di tengah-tengah mereka; 

Akulah TUHAN, Allah mereka.”

KELUARAN 25:8 Dan mereka harus membuat 

tempat kudus bagi-Ku, supaya Aku akan 

diam di tengah-tengah mereka.

KELUARAN 40:34 Lalu awan itu menutupi 

Kemah Pertemuan, dan kemuliaan TUHAN 

memenuhi Kemah Suci,

ZAKHARIA 2:10 Bersorak-sorailah dan 

bersukarialah, hai puteri Sion, sebab 
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sesungguhnya Aku datang dan diam di tengah-

tengahmu, demikianlah firman TUHAN;

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

YOHANES 14:17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia 

tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak 

melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi 

kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai 

kamu dan akan diam di dalam kamu.

20 Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa 

Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam 

Aku dan Aku di dalam kamu.

23 Jawab Yesus: “Jika seorang mengasihi Aku, 

ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku 

akan mengasihi dia dan Kami akan datang 

kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.

2 KORINTUS 6:16 Apakah hubungan bait Allah 

dengan berhala? Karena kita adalah bait dari 

Allah yang hidup menurut firman Allah 

ini: “Aku akan diam bersama-sama dengan 

mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, 

dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan 

mereka akan menjadi umat-Ku.

EFESUS 2:22 Di dalam Dia kamu juga 

turut dibangunkan menjadi tempat 

kediaman Allah, di dalam Roh.

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

Lihat juga Imamat 26:12; Bilangan 9:15; Ulangan 18:15; 1 Raja-
raja 8:10,11; 2 Tawarikh 7:1-3.

B23 Kasih karunia Tuhan dan Mesias.

KELUARAN 33:19 Tetapi firman-Nya: “Aku 

akan melewatkan segenap kegemilangan-

Ku dari depanmu dan menyerukan nama 

TUHAN di depanmu: Aku akan memberi 

kasih karunia kepada siapa yang Kuberi 

kasih karunia dan mengasihani siapa yang 

Kukasihani.”

ROMA 9:15 Sebab Ia berfirman kepada 

Musa: “Aku akan menaruh belas kasihan 

kepada siapa Aku mau menaruh belas 

kasihan dan Aku akan bermurah hati kepada 

siapa Aku mau bermurah hati.”

16 Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak 

orang atau usaha orang, tetapi kepada 

kemurahan hati Allah.

17 Sebab Kitab Suci berkata kepada Firaun: 

“Itulah sebabnya Aku membangkitkan 

engkau, yaitu supaya Aku memperlihatkan 

kuasa-Ku di dalam engkau, dan supaya 

nama-Ku dimasyhurkan di seluruh bumi.”

18 Jadi Ia menaruh belas kasihan kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya dan Ia menegarkan 

hati siapa yang dikehendaki-Nya.

ROMA 9:23 justru untuk menyatakan 

kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda 

belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkan-

Nya untuk kemuliaan,
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I01 Korban bakaran dan korban sajian 

menggambarkan tentang Karya Mesias – 

rasanya manis.

IMAMAT 1:5 Kemudian haruslah ia 

menyembelih lembu itu di hadapan 

TUHAN, dan anak-anak Harun, imam-

imam itu, harus mempersembahkan darah 

lembu itu dan menyiramkannya pada 

sekeliling mezbah yang di depan pintu 

Kemah Pertemuan.

13 Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya 

dengan air, dan seluruhnya itu haruslah 

dipersembahkan oleh imam dan dibakar 

di atas mezbah: itulah korban bakaran, 

suatu korban api-apian yang baunya 

menyenangkan bagi TUHAN.

IMAMAT 2:1 Apabila seseorang hendak 

mempersembahkan persembahan berupa 

korban sajian kepada TUHAN, hendaklah 

persembahannya itu tepung yang terbaik 

dan ia harus menuangkan minyak serta 

membubuhkan kemenyan ke atasnya.

2 Lalu korban itu harus dibawanya kepada 

anak-anak Harun, imam-imam itu. 

Setelah diambil dari korban itu tepung 

segenggam dengan minyak beserta seluruh 

kemenyannya, maka imam haruslah 

membakar semuanya itu di atas mezbah 

sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, 

sebagai korban api-apian yang baunya 

menyenangkan bagi TUHAN.

MAZMUR 141:2 Biarlah doaku adalah 

bagi-Mu seperti persembahan ukupan, 

dan tanganku yang terangkat seperti 

persembahan korban pada waktu petang.

HOSEA 6:6 Sebab Aku menyukai kasih 

setia, dan bukan korban sembelihan, dan 

menyukai pengenalan akan Allah, lebih dari 

pada korban-korban bakaran.

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

YOHANES 17:4 Aku telah mempermuliakan 

Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan 

pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku 

untuk melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah 

Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan 

yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia 

ada.

IBRANI 9:14 betapa lebihnya darah 

Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah 

mempersembahkan diri-Nya sendiri 

kepada Allah sebagai persembahan yang 

tak bercacat, akan menyucikan hati nurani 

kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, 

supaya kita dapat beribadah kepada Allah 

yang hidup.

Lihat juga Kejadian 8:21; Keluaran 29:18,25,41; Imamat 2:2,9,12; 
Imamat 3:5,16; Imamat 4:31; Imamat 6:15,21; Imamat 8:21,28; 

Imamat 17:6; Imamat 23:13,18; Bilangan 15:3,7,10,13,14,24; 
Bilangan 18:17; Bilangan 28:2,6,8,13,36; Bilangan 29:2,6,8,13,36; 

Yesaya 1:13; Matius 12:7; Markus 12:33; Yohanes 4:34; Yohanes 
6:38; Wahyu 5:8; Wahyu 8:3,4.
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I04 Korban keselamatan dan korban syukur 

menggambarkan tentang Karya Mesias.

IMAMAT 3:1 Jikalau persembahannya 

merupakan korban keselamatan, maka 

jikalau yang dipersembahkannya itu dari 

lembu, seekor jantan atau seekor betina, 

haruslah ia membawa yang tidak bercela ke 

hadapan TUHAN.

2 Lalu ia harus meletakkan tangannya di 

atas kepala persembahannya itu, dan 

menyembelihnya di depan pintu Kemah 

Pertemuan, lalu anak-anak Harun, imam-

imam itu haruslah menyiramkan darahnya 

pada mezbah sekelilingnya.

3 Kemudian dari korban keselamatan itu 

ia harus mempersembahkan lemak yang 

menyelubungi isi perut, dan segala lemak 

yang melekat pada isi perut itu sebagai 

korban api-apian bagi TUHAN,

4 dan lagi kedua buah pinggang dan lemak 

yang melekat padanya, yang ada pada 

pinggang dan umbai hati yang harus 

dipisahkannya beserta buah pinggang itu.

5 Anak-anak Harun harus membakarnya 

di atas mezbah, yakni di atas korban 

bakaran yang sedang dibakar di atas api, 

sebagai korban api-apian yang baunya 

menyenangkan bagi TUHAN.

16 Imam harus membakar semuanya itu di atas 

mezbah sebagai santapan berupa korban 

api-apian menjadi bau yang menyenangkan. 

Segala lemak adalah kepunyaan TUHAN.

IMAMAT 7:11 Inilah hukum tentang 

korban keselamatan, yang harus 

dipersembahkan orang kepada TUHAN.

12 Jikalau ia mempersembahkannya untuk 

memberi syukur, haruslah beserta korban 

syukur itu dipersembahkannya roti bundar 

yang tidak beragi yang diolah dengan 

minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang 

diolesi dengan minyak, serta roti bundar 

dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang 

diolah dengan minyak.

ULANGAN 27:7 Juga haruslah engkau 

mempersembahkan korban keselamatan, 

memakannya di sana dan bersukaria di 

hadapan TUHAN, Allahmu.

LUKAS 22:15 Kata-Nya kepada mereka: 

“Aku sangat rindu makan Paskah ini 

bersama-sama dengan kamu, sebelum Aku 

menderita.

LUKAS 22:19 Lalu Ia mengambil roti, 

mengucap syukur, memecah-mecahkannya 

dan memberikannya kepada mereka, kata-

Nya: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi 

kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan 

akan Aku.”

YOHANES 4:32 Akan tetapi Ia berkata 

kepada mereka: “Pada-Ku ada makanan yang 

tidak kamu kenal.”

33 Maka murid-murid itu berkata seorang 

kepada yang lain: “Adakah orang yang 

telah membawa sesuatu kepada-Nya untuk 

dimakan?”

34 Kata Yesus kepada mereka: “Makanan-

Ku ialah melakukan kehendak Dia yang 

mengutus Aku dan menyelesaikan 

pekerjaan-Nya.

YOHANES 6:51 Akulah roti hidup yang telah 

turun dari sorga. Jikalau seorang makan 

dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, 

dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, 
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yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.”

52-57

58 Inilah roti yang telah turun dari sorga, 

bukan roti seperti yang dimakan nenek 

moyangmu dan mereka telah mati. 

Barangsiapa makan roti ini, ia akan hidup 

selama-lamanya.”

1 KORINTUS 10:16 Bukankah cawan 

pengucapan syukur, yang atasnya kita 

ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan 

darah Kristus? Bukankah roti yang kita 

pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan 

tubuh Kristus?

1 KORINTUS 11:23 Sebab apa yang 

telah kuteruskan kepadamu, telah aku 

terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan 

Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, 

mengambil roti

24 dan sesudah itu Ia mengucap syukur 

atasnya; Ia memecah-mecahkannya dan 

berkata: “Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan 

bagi kamu; perbuatlah ini menjadi 

peringatan akan Aku!”

25 Demikian juga Ia mengambil cawan, 

sesudah makan, lalu berkata: “Cawan ini 

adalah perjanjian baru yang dimeteraikan 

oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali 

kamu meminumnya, menjadi peringatan 

akan Aku!”

26 Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan 

minum cawan ini, kamu memberitakan 

kematian Tuhan sampai Ia datang.

27 Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak 

layak makan roti atau minum cawan Tuhan, 

ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.

28 Karena itu hendaklah tiap-tiap orang 

menguji dirinya sendiri dan baru sesudah 

itu ia makan roti dan minum dari cawan itu.

29 Karena barangsiapa makan dan minum 

tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia 

mendatangkan hukuman atas dirinya.

IBRANI 13:15 Sebab itu marilah kita, oleh 

Dia, senantiasa mempersembahkan korban 

syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang 

memuliakan nama-Nya.

1 PETRUS 2:5 Dan biarlah kamu 

juga dipergunakan sebagai batu hidup 

untuk pembangunan suatu rumah 

rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk 

mempersembahkan persembahan rohani 

yang karena Yesus Kristus berkenan kepada 

Allah.

Lihat juga Keluaran 24:11; Imamat 7:18-21; 1 Samuel 9:12; 1 
Samuel 16:3; 1 Raja-raja 8:62; Mazmur 27:6; Mazmur 50:14; 

Mazmur 96:8; Mazmur 107:22; Mazmur 116:17; Yehezkiel 43:27; 
Lukas 11:41; Roma 14:14,17; Efesus 5:20; Galatia 5:22; Filipi 4:18; 

Titus 1:15; Ibrani 13:16; Yohanes 1:6-9.

B02 Mesias adalah Anak Domba Allah.

I05 Korban penghapus dosa mengacu kepada 

Karya Mesias.

Dosa seorang imam:

IMAMAT 4:3 maka jikalau yang berbuat 

dosa itu imam yang diurapi, sehingga 

bangsanya turut bersalah, haruslah ia 

mempersembahkan kepada TUHAN karena 

dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor 

lembu jantan muda yang tidak bercela 

sebagai korban penghapus dosa.

4 Ia harus membawa lembu itu ke pintu 

Kemah Pertemuan, ke hadapan TUHAN, 

lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas 

kepala lembu itu, dan menyembelih lembu 

itu di hadapan TUHAN.

5 Imam yang diurapi itu harus mengambil 
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sebagian dari darah lembu itu, lalu 

membawanya ke dalam Kemah Pertemuan.

6 Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam 

darah itu, dan memercikkan sedikit dari 

darah itu, tujuh kali di hadapan TUHAN, di 

depan tabir penyekat tempat kudus.

7 Kemudian imam itu harus membubuh 

sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk 

mezbah pembakaran ukupan dari wangi-

wangian, yang ada di hadapan TUHAN di 

dalam Kemah Pertemuan, dan semua darah 

selebihnya harus dicurahkannya kepada 

bagian bawah mezbah korban bakaran yang 

di depan pintu Kemah Pertemuan.

IMAMAT 4:8-11

IMAMAT 4:12 jadi lembu jantan itu 

seluruhnya harus dibawanya ke luar 

perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, 

ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu 

harus dibakarnya sampai habis di atas kayu 

api di tempat pembuangan abu.

Dosa seorang manusia – ketidaktahuan:

IMAMAT 4:27 Jikalau yang berbuat dosa 

dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat 

jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang 

dilarang TUHAN, sehingga ia bersalah,

28 maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya 

itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia 

membawa sebagai persembahannya karena 

dosa yang telah diperbuatnya itu seekor 

kambing betina yang tidak bercela.

29 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke 

atas kepala korban penghapus dosa dan 

menyembelih korban itu di tempat korban 

bakaran.

YESAYA 53:6 Kita sekalian sesat seperti 

domba, masing-masing kita mengambil 

jalannya sendiri, tetapi TUHAN telah 

menimpakan kepadanya kejahatan kita 

sekalian.

7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri 

ditindas dan tidak membuka mulutnya 

seperti anak domba yang dibawa ke 

pembantaian; seperti induk domba 

yang kelu di depan orang-orang yang 

menggunting bulunya, ia tidak membuka 

mulutnya.

YESAYA 53:10 Tetapi TUHAN berkehendak 

meremukkan dia dengan kesakitan. 

Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai 

korban penebus salah, ia akan melihat 

keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 

kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya.

11 Sesudah kesusahan jiwanya ia akan 

melihat terang dan menjadi puas; dan 

hamba-Ku itu, sebagai orang yang benar, 

akan membenarkan banyak orang oleh 

hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

YOHANES 1:36 Dan ketika ia melihat Yesus 

lewat, ia berkata: “Lihatlah Anak domba 

Allah!”

KISAH PARA RASUL 8:32 Nas yang dibacanya 

itu berbunyi seperti berikut: Seperti 

seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; 

dan seperti anak domba yang kelu di 

depan orang yang menggunting bulunya, 

demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.

IBRANI 7:26 Sebab Imam Besar yang 

demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang 
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saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah 

dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi 

dari pada tingkat-tingkat sorga,

IBRANI 9:12 dan Ia telah masuk satu kali 

untuk selama-lamanya ke dalam tempat 

yang kudus bukan dengan membawa darah 

domba jantan dan darah anak lembu, tetapi 

dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan 

dengan itu Ia telah mendapat kelepasan 

yang kekal.

13 Sebab, jika darah domba jantan dan darah 

lembu jantan dan percikan abu lembu muda 

menguduskan mereka yang najis, sehingga 

mereka disucikan secara lahiriah,

14 betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh 

Roh yang kekal telah mempersembahkan 

diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai 

persembahan yang tak bercacat, akan 

menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-

perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat 

beribadah kepada Allah yang hidup.

IBRANI 9:21 Dan juga kemah dan semua 

alat untuk ibadah dipercikinya secara 

demikian dengan darah.

22 Dan hampir segala sesuatu disucikan 

menurut hukum Taurat dengan darah, 

dan tanpa penumpahan darah tidak ada 

pengampunan.

23 Jadi segala sesuatu yang melambangkan 

apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan 

secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi 

sendiri oleh persembahan-persembahan 

yang lebih baik dari pada itu.

24 Sebab Kristus bukan masuk ke dalam 

tempat kudus buatan tangan manusia yang 

hanya merupakan gambaran saja dari yang 

sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri 

untuk menghadap hadirat Allah guna 

kepentingan kita.

25 Dan Ia bukan masuk untuk berulang-

ulang mempersembahkan diri-Nya sendiri, 

sebagaimana Imam Besar setiap tahun 

masuk ke dalam tempat kudus dengan 

darah yang bukan darahnya sendiri.

IBRANI 10:4 Sebab tidak mungkin darah 

lembu jantan atau darah domba jantan 

menghapuskan dosa.

5 Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia 

berkata: “Korban dan persembahan tidak 

Engkau kehendaki--tetapi Engkau telah 

menyediakan tubuh bagiku--.

6 Kepada korban bakaran dan korban 

penghapus dosa Engkau tidak berkenan.

7 Lalu Aku berkata: Sungguh, Aku datang; 

dalam gulungan kitab ada tertulis tentang 

Aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya 

Allah-Ku.”

8 Di atas Ia berkata: “Korban dan 

persembahan, korban bakaran dan korban 

penghapus dosa tidak Engkau kehendaki 

dan Engkau tidak berkenan kepadanya” 

--meskipun dipersembahkan menurut 

hukum Taurat--.

9 Dan kemudian kata-Nya: “Sungguh, 

Aku datang untuk melakukan kehendak-

Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, supaya 

menegakkan yang kedua.

10 Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah 

dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya 

oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.

11 Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-

tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang 

mempersembahkan korban yang sama, 

yang sama sekali tidak dapat menghapuskan 

dosa.

12 Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya 

satu korban saja karena dosa, Ia duduk 
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untuk selama-lamanya di sebelah kanan 

Allah,

13 dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, 

di mana musuh-musuh-Nya akan dijadikan 

tumpuan kaki-Nya.

14 Sebab oleh satu korban saja Ia telah 

menyempurnakan untuk selama-lamanya 

mereka yang Ia kuduskan.

IBRANI 13:11 Karena tubuh binatang-

binatang yang darahnya dibawa masuk ke 

tempat kudus oleh Imam Besar sebagai 

korban penghapus dosa, dibakar di luar 

perkemahan.

12 Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita 

di luar pintu gerbang untuk menguduskan 

umat-Nya dengan darah-Nya sendiri.

13 Karena itu marilah kita pergi kepada-Nya 

di luar perkemahan dan menanggung 

kehinaan-Nya.

1 PETRUS 1:18 Sebab kamu tahu, bahwa 

kamu telah ditebus dari cara hidupmu 

yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek 

moyangmu itu bukan dengan barang yang 

fana, bukan pula dengan perak atau emas,

19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu 

darah Kristus yang sama seperti darah anak 

domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, 

tetapi karena kamu baru menyatakan diri-

Nya pada zaman akhir.

WAHYU 5:6 Maka aku melihat di tengah-

tengah takhta dan keempat makhluk itu dan 

di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor 

Anak Domba seperti telah disembelih, 

bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah 

ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh 

bumi.

7 Lalu datanglah Anak Domba itu dan 

menerima gulungan kitab itu dari tangan 

Dia yang duduk di atas takhta itu.

8 Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, 

tersungkurlah keempat makhluk dan kedua 

puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak 

Domba itu, masing-masing memegang satu 

kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan 

kemenyan: itulah doa orang-orang kudus.

9 Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian 

baru katanya: “Engkau layak menerima 

gulungan kitab itu dan membuka meterai-

meterainya; karena Engkau telah disembelih 

dan dengan darah-Mu Engkau telah 

membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap 

suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.

Lihat juga Matius 18:21,22; Roma 3:24-26; Roma 8:1-4; Galatia 
4:4; Ibrani 1:3; Ibrani 10:29; 1 Petrus 2:22-24; 1 Petrus 3:18; 

Yohanes 1:7-9; Wahyu 7:9,10.

I02 Korban bakaran menunjuk kepada Karya 

Mesias – persembahan sukarela.

IMAMAT 7:16 Jikalau korban 

sembelihan yang dipersembahkan itu 

merupakan korban nazar atau korban 

sukarela, haruslah itu dimakan pada hari 

mempersembahkannya dan yang selebihnya 

boleh juga dimakan pada keesokan harinya.

KELUARAN 35:21 Sesudah itu datanglah 

setiap orang yang tergerak hatinya, setiap 

orang yang terdorong jiwanya, membawa 

persembahan khusus kepada TUHAN untuk 

pekerjaan melengkapi Kemah Pertemuan 

dan untuk segala ibadah di dalamnya dan 

untuk pakaian kudus itu.

22 Maka datanglah mereka, baik laki-laki 

maupun perempuan, setiap orang yang 
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terdorong hatinya, dengan membawa 

anting-anting hidung, anting-anting 

telinga, cincin meterai dan kerongsang, 

segala macam barang emas; demikian juga 

setiap orang yang mempersembahkan 

persembahan unjukan dari emas bagi 

TUHAN.

IMAMAT 22:21 Juga apabila seseorang 

mempersembahkan kepada TUHAN korban 

keselamatan sebagai pembayar nazar khusus 

atau sebagai korban sukarela dari lembu 

atau kambing domba, maka korban itu 

haruslah yang tidak bercela, supaya TUHAN 

berkenan akan dia, janganlah badannya 

bercacat sedikitpun.

MAZMUR 40:8 Lalu aku berkata: “Sungguh, 

aku datang; dalam gulungan kitab ada 

tertulis tentang aku;

MAZMUR 66:13 Aku akan masuk ke dalam 

rumah-Mu dengan membawa korban-

korban bakaran, aku akan membayar 

kepada-Mu nazarku,

YESAYA 53:7 Dia dianiaya, tetapi dia 

membiarkan diri ditindas dan tidak 

membuka mulutnya seperti anak domba 

yang dibawa ke pembantaian; seperti induk 

domba yang kelu di depan orang-orang yang 

menggunting bulunya, ia tidak membuka 

mulutnya.

LUKAS 3:22 dan turunlah Roh Kudus 

dalam rupa burung merpati ke atas-

Nya. Dan terdengarlah suara dari langit: 

“Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-

Mulah Aku berkenan.”

YOHANES 2:17 Maka teringatlah murid-

murid-Nya, bahwa ada tertulis: “Cinta untuk 

rumah-Mu menghanguskan Aku.”

YOHANES 3:16 Karena begitu besar kasih 

Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 

supaya setiap orang yang percaya kepada-

Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal.

YOHANES 10:17 Bapa mengasihi Aku, oleh 

karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk 

menerimanya kembali.

18 Tidak seorangpun mengambilnya dari 

pada-Ku, melainkan Aku memberikannya 

menurut kehendak-Ku sendiri. Aku 

berkuasa memberikannya dan berkuasa 

mengambilnya kembali. Inilah tugas yang 

Kuterima dari Bapa-Ku.”

YOHANES 17:4 Aku telah mempermuliakan 

Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan 

pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku 

untuk melakukannya.

2 KORINTUS 8:9 Karena kamu telah 

mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus 

Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu 

menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya 

kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-

Nya.

FILIPI 2:7 melainkan telah 

mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 

mengambil rupa seorang hamba, dan 

menjadi sama dengan manusia.

Lihat juga Keluaran 25:39; Keluaran 35:29; Keluaran 36:3; 
Bilangan 15:3; Ulangan 12:6; Ulangan 23:23; Mazmur 69:10; 

Mazmur 116:14,18; 1 Tawarikh 29:3,9; 2 Tawarikh 35:8; Yehezkiel 
46:12; Matius 3:17; Matius 17:5; Markus 1:11; Markus 9:7; Lukas 
9:35; Kisah Para Rasul 2:44; Roma 12:1; 2 Korintus 9:7; Efesus 
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5:2; 2 Petrus 1:17.

B02 Mesias adalah Anak Domba Allah.

I06 Hari Penebusan mengacu kepada Karya 

Mesias.

Penebusan untuk imam:

IMAMAT 16:1 Sesudah kedua anak 

Harun mati, yang terjadi pada waktu 

mereka mendekat ke hadapan TUHAN, 

berfirmanlah TUHAN kepada Musa.

2 Firman TUHAN kepadanya: “Katakanlah 

kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan 

sembarang waktu masuk ke dalam tempat 

kudus di belakang tabir, ke depan tutup 

pendamaian yang di atas tabut supaya 

jangan ia mati; karena Aku menampakkan 

diri dalam awan di atas tutup pendamaian.

IMAMAT 16:3,4,6 

Penebusan untuk anak-anak Bangsa Israel melalui 

penyembelihan kambing:

IMAMAT 16:5 Dari umat Israel ia harus 

mengambil dua ekor kambing jantan untuk 

korban penghapus dosa dan seekor domba 

jantan untuk korban bakaran.

7 Ia harus mengambil kedua ekor kambing 

jantan itu dan menempatkannya di hadapan 

TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan,

8 dan harus membuang undi atas kedua 

kambing jantan itu, sebuah undi bagi 

TUHAN dan sebuah bagi Azazel.

9 Lalu Harun harus mempersembahkan 

kambing jantan yang kena undi bagi 

TUHAN itu dan mengolahnya sebagai 

korban penghapus dosa.

IMAMAT 16:11-14

IMAMAT 16:15 Lalu ia harus menyembelih 

domba jantan yang akan menjadi korban 

penghapus dosa bagi bangsa itu dan 

membawa darahnya masuk ke belakang 

tabir, kemudian haruslah diperbuatnya 

dengan darah itu seperti yang diperbuatnya 

dengan darah lembu jantan, yakni ia harus 

memercikkannya ke atas tutup pendamaian 

dan ke depan tutup pendamaian itu.

16 Dengan demikian ia mengadakan 

pendamaian bagi tempat kudus itu karena 

segala kenajisan orang Israel dan karena 

segala pelanggaran mereka, apapun 

juga dosa mereka. Demikianlah harus 

diperbuatnya dengan Kemah Pertemuan 

yang tetap diam di antara mereka di tengah-

tengah segala kenajisan mereka.

IMAMAT 16:17-19 

Penebusan untuk anak-anak Bangsa Israel melalui 

mengusir kambing pergi:

IMAMAT 16:10 Tetapi kambing jantan yang 

kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan 

hidup-hidup di hadapan TUHAN untuk 

mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan 

bagi Azazel ke padang gurun.

20 Setelah selesai mengadakan pendamaian 

bagi tempat kudus dan Kemah Pertemuan 

serta mezbah, ia harus mempersembahkan 

kambing jantan yang masih hidup itu,

21 dan Harun harus meletakkan kedua 

tangannya ke atas kepala kambing jantan 

yang hidup itu dan mengakui di atas kepala 

kambing itu segala kesalahan orang Israel 

dan segala pelanggaran mereka, apapun 

juga dosa mereka; ia harus menanggungkan 

semuanya itu ke atas kepala kambing jantan 
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itu dan kemudian melepaskannya ke padang 

gurun dengan perantaraan seseorang yang 

sudah siap sedia untuk itu.

22 Demikianlah kambing jantan itu harus 

mengangkut segala kesalahan Israel ke 

tanah yang tandus, dan kambing itu harus 

dilepaskan di padang gurun.

23 Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam 

Kemah Pertemuan dan menanggalkan 

pakaian lenan, yang dikenakannya ketika ia 

masuk ke dalam tempat kudus dan harus 

meninggalkannya di sana.

IMAMAT 16:24-28

IMAMAT 16:29 Inilah yang harus menjadi 

ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, 

yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 

sepuluh bulan itu kamu harus merendahkan 

diri dengan berpuasa dan janganlah kamu 

melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang 

Israel asli maupun orang asing yang tinggal 

di tengah-tengahmu.

30 Karena pada hari itu harus diadakan 

pendamaian bagimu untuk mentahirkan 

kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala 

dosamu di hadapan TUHAN.

31 Hari itu harus menjadi sabat, hari 

perhentian penuh, bagimu dan kamu harus 

merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah 

suatu ketetapan untuk selama-lamanya.

IMAMAT 17:11 Karena nyawa makhluk 

ada di dalam darahnya dan Aku telah 

memberikan darah itu kepadamu di atas 

mezbah untuk mengadakan pendamaian 

bagi nyawamu, karena darah mengadakan 

pendamaian dengan perantaraan nyawa.

YESAYA 53:4 Tetapi sesungguhnya, 

penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan 

kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal 

kita mengira dia kena tulah, dipukul dan 

ditindas Allah.

5 Tetapi dia tertikam oleh karena 

pemberontakan kita, dia diremukkan 

oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang 

mendatangkan keselamatan bagi kita 

ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-

bilurnya kita menjadi sembuh.

6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-

masing kita mengambil jalannya sendiri, 

tetapi TUHAN telah menimpakan 

kepadanya kejahatan kita sekalian.

MATIUS 27:51 Dan lihatlah, tabir Bait Suci 

terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan 

terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu 

terbelah,

LUKAS 23:46 Lalu Yesus berseru dengan 

suara nyaring: “Ya Bapa, ke dalam tangan-

Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” Dan sesudah 

berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-

Nya.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

ROMA 4:24 tetapi ditulis juga 

untuk kita; sebab kepada kitapun Allah 

memperhitungkannya, karena kita percaya 

kepada Dia, yang telah membangkitkan 

Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati,

25 yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena 

pelanggaran kita dan dibangkitkan karena 

pembenaran kita.

IBRANI 7:22 demikian pula Yesus adalah 

jaminan dari suatu perjanjian yang lebih 

kuat.
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IBRANI 8:1 Inti segala yang kita 

bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam 

Besar yang demikian, yang duduk di sebelah 

kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,

2 dan yang melayani ibadah di tempat kudus, 

yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan 

oleh Tuhan dan bukan oleh manusia.

IBRANI 9:7 tetapi ke dalam kemah yang 

kedua hanya Imam Besar saja yang masuk 

sekali setahun, dan harus dengan darah 

yang ia persembahkan karena dirinya sendiri 

dan karena pelanggaran-pelanggaran, yang 

dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar.

8 Dengan ini Roh Kudus menyatakan, bahwa 

jalan ke tempat yang kudus itu belum 

terbuka, selama kemah yang pertama itu 

masih ada.

9 Itu adalah kiasan masa sekarang. 

Sesuai dengan itu dipersembahkan 

korban dan persembahan yang tidak 

dapat menyempurnakan mereka yang 

mempersembahkannya menurut hati nurani 

mereka,

10 karena semuanya itu, di samping 

makanan minuman dan pelbagai macam 

pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan 

untuk hidup insani, yang hanya berlaku 

sampai tibanya waktu pembaharuan.

11 Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam 

Besar untuk hal-hal yang baik yang akan 

datang: Ia telah melintasi kemah yang lebih 

besar dan yang lebih sempurna, yang bukan 

dibuat oleh tangan manusia, --artinya yang 

tidak termasuk ciptaan ini, --

12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-

lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan 

dengan membawa darah domba jantan dan 

darah anak lembu, tetapi dengan membawa 

darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 

mendapat kelepasan yang kekal.

13 Sebab, jika darah domba jantan dan darah 

lembu jantan dan percikan abu lembu muda 

menguduskan mereka yang najis, sehingga 

mereka disucikan secara lahiriah,

14 betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh 

Roh yang kekal telah mempersembahkan 

diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai 

persembahan yang tak bercacat, akan 

menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-

perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat 

beribadah kepada Allah yang hidup.

15 Karena itu Ia adalah Pengantara dari suatu 

perjanjian yang baru, supaya mereka yang 

telah terpanggil dapat menerima bagian 

kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati 

untuk menebus pelanggaran-pelanggara 

yang telah dilakukan selama perjanjian yang 

pertama.

16 Sebab di mana ada wasiat, di situ harus 

diberitahukan tentang kematian pembuat 

wasiat itu.

17 Karena suatu wasiat barulah sah, kalau 

pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak 

berlaku, selama pembuat wasiat itu masih 

hidup.

18 Itulah sebabnya, maka perjanjian yang 

pertama tidak disahkan tanpa darah.

19 Sebab sesudah Musa memberitahukan 

semua perintah hukum Taurat kepada 

seluruh umat, ia mengambil darah anak 

lembu dan darah domba jantan serta air, dan 

bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab 

itu sendiri dan seluruh umat,

20 sambil berkata: “Inilah darah perjanjian 

yang ditetapkan Allah bagi kamu.”

21 Dan juga kemah dan semua alat untuk 

ibadah dipercikinya secara demikian dengan 

darah.
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22 Dan hampir segala sesuatu disucikan 

menurut hukum Taurat dengan darah, 

dan tanpa penumpahan darah tidak ada 

pengampunan.

23 Jadi segala sesuatu yang melambangkan 

apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan 

secara demikian, tetapi benda-benda sorgawi 

sendiri oleh persembahan-persembahan 

yang lebih baik dari pada itu.

24 Sebab Kristus bukan masuk ke dalam 

tempat kudus buatan tangan manusia yang 

hanya merupakan gambaran saja dari yang 

sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri 

untuk menghadap hadirat Allah guna 

kepentingan kita.

25 Dan Ia bukan masuk untuk berulang-

ulang mempersembahkan diri-Nya sendiri, 

sebagaimana Imam Besar setiap tahun 

masuk ke dalam tempat kudus dengan 

darah yang bukan darahnya sendiri.

26 Sebab jika demikian Ia harus berulang-

ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. 

Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja 

menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir 

untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya.

27 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk 

mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu 

dihakimi,

28 demikian pula Kristus hanya satu kali saja 

mengorbankan diri-Nya untuk menanggung 

dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan 

menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa 

menanggung dosa untuk menganugerahkan 

keselamatan kepada mereka, yang 

menantikan Dia.

IBRANI 10:4 Sebab tidak mungkin darah 

lembu jantan atau darah domba jantan 

menghapuskan dosa.

IBRANI 10:14 Sebab oleh satu korban saja 

Ia telah menyempurnakan untuk selama-

lamanya mereka yang Ia kuduskan.

1 YOHANES 2:2 Dan Ia adalah pendamaian 

untuk segala dosa kita, dan bukan untuk 

dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh 

dunia.

Lihat juga Kejadian 32:30; Keluaran 28:2,30; Keluaran 30:10; 
Keluaran 33:20; Imamat 16:4; Imamat 23:26-32; Imamat 25:9; 
Bilangan 27:21; Bilangan 29:7; Ulangan 5:24; Hakim-hakim 
6:22; Mazmur 51:17,17; Mazmur 103:12; Yesaya 38:17; Yesaya 

43:25; Yesaya 44:22; Yesaya 53:12; Yehezkiel 10:18,19; Daniel 10:5; 
Hosea 6:2,3; Yunus 1-3; Mikha 7:19; Matius 28:30; Markus 15:38; 

Lukas 23:41,45; Yohanes 1:14; Yohanes 2:11,19; Yohanes 19:23; 
Kisah Para Rasul 13:39; Roma 5:9; 2 Korintus 5:19,21; Efesus 2:6; 
1 Timotius 2:5; Ibrani 7:26-28; Ibrani 8:5; Ibrani 10:19-22; Ibrani 

12:24; 2 Petrus 3:9; Wahyu 19:7,8.

B02 Mesias adalah Anak Domba Allah.

I03 Korban bakaran menggambarkan tentang 

Karya Mesias – persembahan tak bercela – 

korban bakaran yang tetap.

IMAMAT 22:17 TUHAN berfirman kepada 

Musa:

18 Berbicaralah kepada Harun serta anak-

anaknya dan kepada semua orang Israel 

dan katakan kepada mereka: Siapapun dari 

umat Israel dan dari orang asing di antara 

orang Israel yang mempersembahkan 

persembahannya, baik berupa sesuatu 

persembahan nazar maupun berupa 

sesuatu persembahan sukarela, yang hendak 

dipersembahkan mereka kepada TUHAN 

sebagai korban bakaran,

19 maka supaya TUHAN berkenan akan kamu, 

haruslah persembahan itu tidak bercela dari 

lembu jantan, domba atau kambing.

20 Segala yang bercacat badannya janganlah 

kamu persembahkan, karena dengan itu 

TUHAN tidak berkenan akan kamu.
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21 Juga apabila seseorang mempersembahkan 

kepada TUHAN korban keselamatan 

sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai 

korban sukarela dari lembu atau kambing 

domba, maka korban itu haruslah yang tidak 

bercela, supaya TUHAN berkenan akan dia, 

janganlah badannya bercacat sedikitpun.

IMAMAT 17:11 Karena nyawa makhluk 

ada di dalam darahnya dan Aku telah 

memberikan darah itu kepadamu di atas 

mezbah untuk mengadakan pendamaian 

bagi nyawamu, karena darah mengadakan 

pendamaian dengan perantaraan nyawa.

BILANGAN 28:3 Katakanlah kepada mereka: 

Inilah korban api-apian yang harus kamu 

persembahkan kepada TUHAN: dua ekor 

domba berumur setahun yang tidak bercela 

setiap hari sebagai korban bakaran yang 

tetap;

4 domba yang satu haruslah kauolah pada 

waktu pagi, domba yang lain haruslah 

kauolah pada waktu senja.

MAZMUR 40:7 Engkau tidak berkenan 

kepada korban sembelihan dan korban 

sajian, tetapi Engkau telah membuka 

telingaku; korban bakaran dan korban 

penghapus dosa tidak Engkau tuntut.

YESAYA 53:8 Sesudah penahanan dan 

penghukuman ia terambil, dan tentang 

nasibnya siapakah yang memikirkannya? 

Sungguh, ia terputus dari negeri orang-

orang hidup, dan karena pemberontakan 

umat-Ku ia kena tulah.

MATIUS 20:28 sama seperti Anak Manusia 

datang bukan untuk dilayani, melainkan 

untuk melayani dan untuk memberikan 

nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak 

orang.”

MATIUS 26:28 Sebab inilah darah-Ku, darah 

perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak 

orang untuk pengampunan dosa.

MATIUS 27:19 Ketika Pilatus sedang 

duduk di kursi pengadilan, isterinya 

mengirim pesan kepadanya: “Jangan engkau 

mencampuri perkara orang benar itu, sebab 

karena Dia aku sangat menderita dalam 

mimpi tadi malam.”

LUKAS 23:4 Kata Pilatus kepada imam-

imam kepala dan seluruh orang banyak itu: 

“Aku tidak mendapati kesalahan apapun 

pada orang ini.”

LUKAS 23:47 Ketika kepala pasukan 

melihat apa yang terjadi, ia memuliakan 

Allah, katanya: “Sungguh, orang ini adalah 

orang benar!”

1 KORINTUS 1:30 Tetapi oleh Dia kamu berada 

dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah 

menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan 

dan menguduskan dan menebus kita.

EFESUS 5:2 dan hiduplah di dalam 

kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah 

mengasihi kamu dan telah menyerahkan 

diri-Nya untuk kita sebagai persembahan 

dan korban yang harum bagi Allah.

IBRANI 7:26 Sebab Imam Besar yang 

demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang 

saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah 

dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi 

dari pada tingkat-tingkat sorga,
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IBRANI 10:4 Sebab tidak mungkin darah 

lembu jantan atau darah domba jantan 

menghapuskan dosa.

5 Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia 

berkata: “Korban dan persembahan tidak 

Engkau kehendaki--tetapi Engkau telah 

menyediakan tubuh bagiku--.

6 Kepada korban bakaran dan korban 

penghapus dosa Engkau tidak berkenan.

7 Lalu Aku berkata: Sungguh, Aku datang; 

dalam gulungan kitab ada tertulis tentang 

Aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya 

Allah-Ku.”

8 Di atas Ia berkata: “Korban dan 

persembahan, korban bakaran dan korban 

penghapus dosa tidak Engkau kehendaki 

dan Engkau tidak berkenan kepadanya” 

--meskipun dipersembahkan menurut 

hukum Taurat--.

9 Dan kemudian kata-Nya: “Sungguh, 

Aku datang untuk melakukan kehendak-

Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, supaya 

menegakkan yang kedua.

10 Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah 

dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya 

oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.

1 PETRUS 1:18 Sebab kamu tahu, bahwa 

kamu telah ditebus dari cara hidupmu 

yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek 

moyangmu itu bukan dengan barang yang 

fana, bukan pula dengan perak atau emas,

19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu 

darah Kristus yang sama seperti darah anak 

domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, 

tetapi karena kamu baru menyatakan diri-

Nya pada zaman akhir.

21 Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, 

yang telah membangkitkan Dia dari antara 

orang mati dan yang telah memuliakan-Nya, 

sehingga imanmu dan pengharapanmu 

tertuju kepada Allah.

Lihat juga Keluaran 12:5; Imamat 1:1-4,10; Imamat 3:1,6; 
Imamat 4:32; Imamat 7:11; Imamat 21:16-24; Imamat 22:27; 
Bilangan 16:40; Ulangan 14:6; Ulangan 15:21; Ulangan 17:1; 
Ezra 6:8-10; Mazmur 50:8-12; Mazmur 51:18; Yesaya 1:11-15; 
Maleakhi 1:8,13,14; Matius 3:15; Matius 27:19,24,54; Markus 

10:45; Markus 14:24; Lukas 4:3; Lukas 9:56; Lukas 23:41; Yohanes 
4:34; Yohanes 5:30; Yohanes 6:38; 2 Korintus 5:21; Galatia 4:4; 

Efesus 5:26; 1 Tesalonika 2:10; Titus 1:7,10; Titus 2:14; Ibrani 9:22; 
Ibrani 10:19-21; Ibrani 13:12; Yohanes 1:7; Yohanes 2:1.

I09 Hari raya roti tidak beragi mengacu 

kepada Karya Mesias.

IMAMAT 23:6 Dan pada hari yang kelima 

belas bulan itu ada hari raya Roti Tidak 

Beragi bagi TUHAN; tujuh hari lamanya 

kamu harus makan roti yang tidak beragi.

7 Pada hari yang pertama kamu harus 

mengadakan pertemuan kudus, janganlah 

kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.

8 Kamu harus mempersembahkan korban 

api-apian kepada TUHAN tujuh hari 

lamanya; pada hari yang ketujuh haruslah 

ada pertemuan kudus, janganlah kamu 

melakukan sesuatu pekerjaan berat.”

ULANGAN 16:3 Janganlah engkau makan 

sesuatu yang beragi besertanya; tujuh hari 

lamanya engkau harus makan roti yang tidak 

beragi besertanya, yakni roti penderitaan, 

sebab dengan buru-buru engkau keluar dari 

tanah Mesir. Maksudnya supaya seumur 

hidupmu engkau teringat akan hari engkau 

keluar dari tanah Mesir.

MATIUS 26:17 Pada hari pertama dari 

hari raya Roti Tidak Beragi datanglah 

murid-murid Yesus kepada-Nya dan 
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berkata: “Di mana Engkau kehendaki kami 

mempersiapkan perjamuan Paskah bagi-

Mu?”

MARKUS 14:1 Hari raya Paskah dan hari 

raya Roti Tidak Beragi akan mulai dua 

hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli 

Taurat mencari jalan untuk menangkap dan 

membunuh Yesus dengan tipu muslihat,

1 KORINTUS 5:7 Buanglah ragi yang lama 

itu, supaya kamu menjadi adonan yang 

baru, sebab kamu memang tidak beragi. 

Sebab anak domba Paskah kita juga telah 

disembelih, yaitu Kristus.

2 KORINTUS 5:21 Dia yang tidak mengenal 

dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 

kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh 

Allah.

EFESUS 5:2 dan hiduplah di dalam 

kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah 

mengasihi kamu dan telah menyerahkan 

diri-Nya untuk kita sebagai persembahan 

dan korban yang harum bagi Allah.

Lihat juga Keluaran 12:15-20,39; Keluaran 13:6,7; Keluaran 23:15; 
Keluaran 34:18; Bilangan 28:17-25; Ulangan 16:8,16; Hakim-

hakim 6:12-24; 2 Tawarikh 30:13,21; 2 Tawarikh 35:17; Ezra 6:22; 
Markus 14:12; Lukas 22:1,7.

I10 Persembahan gandum pertama yang 

diunjukan mengacu kepada Karya Mesias.

IMAMAT 23:9 TUHAN berfirman kepada 

Musa:

10 Berbicaralah kepada orang Israel dan 

katakan kepada mereka: Apabila kamu 

sampai ke negeri yang akan Kuberikan 

kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, 

maka kamu harus membawa seberkas hasil 

pertama dari penuaianmu kepada imam,

11 dan imam itu haruslah mengunjukkan 

berkas itu di hadapan TUHAN, supaya 

TUHAN berkenan akan kamu. Imam harus 

mengunjukkannya pada hari sesudah sabat 

itu.

12 Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu 

kamu harus mempersembahkan seekor 

domba berumur setahun yang tidak bercela, 

sebagai korban bakaran bagi TUHAN,

13 serta dengan korban sajiannya dari dua 

persepuluh efa tepung yang terbaik, diolah 

dengan  minyak, sebagai korban 

api-apian bagi TUHAN yakni bau yang 

menyenangkan, serta dengan korban 

curahannya dari seperempat hin anggur.

14 Sampai pada hari itu juga janganlah 

kamu makan roti, atau bertih gandum 

atau gandum baru, sampai kamu telah 

membawa persembahan Allahmu; itulah 

suatu ketetapan untuk selama-lamanya 

bagi kamu turun-temurun di segala tempat 

kediamanmu.

MATIUS 28:5 Akan tetapi malaikat itu 

berkata kepada perempuan-perempuan 

itu: “Janganlah kamu takut; sebab aku tahu 

kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.

6 Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, 

sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, 

lihatlah tempat Ia berbaring.

7 Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada 

murid-murid-Nya bahwa Ia telah bangkit 

dari antara orang mati. Ia mendahului kamu 

ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia. 

Sesungguhnya aku telah mengatakannya 

kepadamu.”

ROMA 8:29 Sebab semua orang yang 
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dipilih-Nya dari semula, mereka juga 

ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi 

serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya 

Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di 

antara banyak saudara.

1 KORINTUS 15:20 Tetapi yang benar 

ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari 

antara orang mati, sebagai yang sulung dari 

orang-orang yang telah meninggal.

21 Sebab sama seperti maut datang karena satu 

orang manusia, demikian juga kebangkitan 

orang mati datang karena satu orang 

manusia.

22 Karena sama seperti semua orang mati 

dalam persekutuan dengan Adam, demikian 

pula semua orang akan dihidupkan kembali 

dalam persekutuan dengan Kristus.

23 Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: 

Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu 

mereka yang menjadi milik-Nya pada waktu 

kedatangan-Nya.

KOLOSE 1:18 Ialah kepala tubuh, yaitu 

jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama 

bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia 

yang lebih utama dalam segala sesuatu.

IBRANI 10:10 Dan karena kehendak-Nya 

inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk 

selama-lamanya oleh persembahan tubuh 

Yesus Kristus.

11 Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-

tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang 

mempersembahkan korban yang sama, 

yang sama sekali tidak dapat menghapuskan 

dosa.

12 Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya 

satu korban saja karena dosa, Ia duduk 

untuk selama-lamanya di sebelah kanan 

Allah,

1 PETRUS 1:18 Sebab kamu tahu, bahwa 

kamu telah ditebus dari cara hidupmu 

yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek 

moyangmu itu bukan dengan barang yang 

fana, bukan pula dengan perak atau emas,

19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu 

darah Kristus yang sama seperti darah anak 

domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

WAHYU 1:17 Ketika aku melihat Dia, 

tersungkurlah aku di depan kaki-Nya 

sama seperti orang yang mati; tetapi Ia 

meletakkan tangan kanan-Nya di atasku, 

lalu berkata: “Jangan takut! Aku adalah Yang 

Awal dan Yang Akhir,

18 dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun 

lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya 

dan Aku memegang segala kunci maut dan 

kerajaan maut.

Lihat juga Kejadian 4:4,5; Imamat 1:10; Yosua 5:11,12.

I11 Hari raya Hasil pertama, 50 hari setelah Paskah, 

mengacu kepada pencurahan Roh Kudus.

IMAMAT 23:15 Kemudian kamu harus 

menghitung, mulai dari hari sesudah sabat 

itu, yaitu waktu kamu membawa berkas 

persembahan unjukan, harus ada genap 

tujuh minggu;

16 sampai pada hari sesudah sabat yang 

ketujuh kamu harus hitung lima puluh hari; 

lalu kamu harus mempersembahkan korban 

sajian yang baru kepada TUHAN.

17 Dari tempat kediamanmu kamu harus 

membawa dua buah roti unjukan yang 

harus dibuat dari dua persepuluh efa tepung 
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yang terbaik dan yang dibakar sesudah 

dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil 

bagi TUHAN.

18 Beserta roti itu kamu harus 

mempersembahkan tujuh ekor domba 

berumur setahun yang tidak bercela dan 

seekor lembu jantan muda dan dua ekor 

domba jantan; semuanya itu haruslah 

menjadi korban bakaran bagi TUHAN, serta 

dengan korban sajiannya dan korban-korban 

curahannya, suatu korban api-apian yang 

baunya menyenangkan bagi TUHAN.

19 Kemudian kamu harus mempersembahkan 

seekor kambing jantan sebagai korban 

penghapus dosa, dan dua ekor domba 

yang berumur setahun sebagai korban 

keselamatan.

20 Imam harus mengunjukkan semuanya 

beserta roti hulu hasil itu sebagai 

persembahan unjukan di hadapan TUHAN, 

beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu 

haruslah menjadi persembahan kudus bagi 

TUHAN dan adalah bagian imam.

21 Pada hari itu juga kamu harus 

mengumumkan hari raya dan kamu harus 

mengadakan pertemuan kudus, janganlah 

kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat; 

itulah suatu ketetapan untuk selama-

lamanya di segala tempat kediamanmu 

turun-temurun.

YOHANES 15:26 Jikalau Penghibur yang 

akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh 

Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan 

bersaksi tentang Aku.

KISAH PARA RASUL 2:1 Ketika tiba hari 

Pentakosta, semua orang percaya berkumpul 

di satu tempat.

2 Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi 

seperti tiupan angin keras yang memenuhi 

seluruh rumah, di mana mereka duduk;

3 dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah 

seperti nyala api yang bertebaran dan 

hinggap pada mereka masing-masing.

4 Maka penuhlah mereka dengan Roh 

Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata 

dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang 

diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk 

mengatakannya.

KISAH PARA RASUL 2:32 Yesus inilah yang 

dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami 

semua adalah saksi.

33 Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan 

kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang 

dijanjikan itu, maka dicurahkan-Nya apa 

yang kamu lihat dan dengar di sini.

ROMA 8:23 Dan bukan hanya mereka 

saja, tetapi kita yang telah menerima karunia 

sulung Roh, kita juga mengeluh dalam 

hati kita sambil menantikan pengangkatan 

sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita.

1 KORINTUS 12:13 Sebab dalam satu 

Roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun 

orang Yunani, baik budak, maupun orang 

merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh 

dan kita semua diberi minum dari satu Roh.

IBRANI 10:15 Dan tentang hal itu Roh 

Kudus juga memberi kesaksian kepada kita,

16 sebab setelah Ia berfirman: “Inilah 

perjanjian yang akan Kuadakan dengan 

mereka sesudah waktu itu,” Ia berfirman 

pula: “Aku akan menaruh hukum-Ku di 

dalam hati mereka dan menuliskannya 

dalam akal budi mereka,

YAKOBUS 1:18 Atas kehendak-Nya sendiri 
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Ia telah menjadikan kita oleh firman 

kebenaran, supaya kita pada tingkat yang 

tertentu menjadi anak sulung di antara 

semua ciptaan-Nya.

WAHYU 14:4 Mereka adalah orang-orang 

yang tidak mencemarkan dirinya dengan 

perempuan-perempuan, karena mereka 

murni sama seperti perawan. Mereka adalah 

orang-orang yang mengikuti Anak Domba 

itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus 

dari antara manusia sebagai korban-korban 

sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu.

Lihat juga Keluaran 19-20; Keluaran 34:22; Imamat 23:10; 
Bilangan 28:26-31; Ulangan 16:9-11; Yeremia 31:31-34; Yehezkiel 

36:24-30; Maleakhi 1:13,14; Roma 8:3; 2 Korintus 5:21.

I12 Hari raya pondok daun berhubungan 

dengan Karya Mesias.

IMAMAT 23:33 TUHAN berfirman kepada 

Musa:

34 Katakanlah kepada orang Israel, begini: Pada 

hari yang kelima belas bulan yang ketujuh 

itu ada hari raya Pondok Daun bagi TUHAN 

tujuh hari lamanya.

IMAMAT 23:35-38

IMAMAT 23:39 Akan tetapi pada hari yang 

kelima belas bulan yang ketujuh itu pada 

waktu mengumpulkan hasil tanahmu, 

kamu harus mengadakan perayaan bagi 

TUHAN tujuh hari lamanya; pada hari yang 

pertama haruslah ada perhentian penuh dan 

juga pada hari yang kedelapan harus ada 

perhentian penuh.

40 Pada hari yang pertama kamu harus 

mengambil buah-buah dari pohon-pohon 

yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon 

korma, ranting-ranting dari pohon-pohon 

yang rimbun dan dari pohon-pohon 

gandarusa dan kamu harus bersukaria di 

hadapan TUHAN, Allahmu, tujuh hari 

lamanya.

41 Kamu harus merayakannya sebagai 

perayaan bagi TUHAN tujuh hari lamanya 

dalam setahun; itulah suatu ketetapan untuk 

selama-lamanya bagimu turun-temurun. 

Dalam bulan yang ketujuh kamu harus 

merayakannya.

42 Di dalam pondok-pondok daun kamu harus 

tinggal tujuh hari lamanya, setiap orang asli 

di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-

pondok daun,

43 supaya diketahui oleh keturunanmu, 

bahwa Aku telah menyuruh orang Israel 

tinggal di dalam pondok-pondok selama 

Aku menuntun mereka sesudah keluar dari 

tanah Mesir, Akulah TUHAN, Allahmu.”

YESAYA 12:3 Maka kamu akan menimba 

air dengan kegirangan dari mata air 

keselamatan.

YESAYA 55:1 Ayo, hai semua orang yang 

haus, marilah dan minumlah air, dan hai 

orang yang tidak mempunyai uang, marilah! 

Terimalah gandum tanpa uang pembeli 

dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa 

bayaran!

ZAKHARIA 14:16 Maka semua orang yang 

tinggal dari segala bangsa yang telah 

menyerang Yerusalem, akan datang tahun 

demi tahun untuk sujud menyembah 

kepada Raja, TUHAN semesta alam, dan 

untuk merayakan hari raya Pondok Daun.

17 Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi 

tidak datang ke Yerusalem untuk sujud 

menyembah kepada Raja, TUHAN semesta 

alam, maka kepada mereka tidak akan turun 
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hujan.

YOHANES 4:13 Jawab Yesus kepadanya: 

“Barangsiapa minum air ini, ia akan haus 

lagi,

14 tetapi barangsiapa minum air yang akan 

Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus 

untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang 

akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi 

mata air di dalam dirinya, yang terus-

menerus memancar sampai kepada hidup 

yang kekal.”

YOHANES 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu 

pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri 

dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum!

38 Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti 

yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam 

hatinya akan mengalir aliran-aliran air 

hidup.”

39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan 

diterima oleh mereka yang percaya kepada-

Nya; sebab Roh itu belum datang, karena 

Yesus belum dimuliakan.

IBRANI 11:9 Karena iman ia diam di 

tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di 

suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di 

kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut 

menjadi ahli waris janji yang satu itu.

10 Sebab ia menanti-nantikan kota yang 

mempunyai dasar, yang direncanakan dan 

dibangun oleh Allah.

11 Karena iman ia juga dan Sara beroleh 

kekuatan untuk menurunkan anak cucu, 

walaupun usianya sudah lewat, karena ia 

menganggap Dia, yang memberikan janji itu 

setia.

12 Itulah sebabnya, maka dari satu orang, 

malahan orang yang telah mati pucuk, 

terpancar keturunan besar, seperti bintang 

di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang 

tidak terhitung banyaknya.

13 Dalam iman mereka semua ini telah mati 

sebagai orang-orang yang tidak memperoleh 

apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya 

dari jauh melihatnya dan melambai-lambai 

kepadanya dan yang mengakui, bahwa 

mereka adalah orang asing dan pendatang di 

bumi ini.

14 Sebab mereka yang berkata demikian 

menyatakan, bahwa mereka dengan rindu 

mencari suatu tanah air.

15 Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka 

ingat akan tanah asal, yang telah mereka 

tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai 

kesempatan untuk pulang ke situ.

16 Tetapi sekarang mereka merindukan 

tanah air yang lebih baik yaitu satu tanah 

air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu 

disebut Allah mereka, karena Ia telah 

mempersiapkan sebuah kota bagi mereka.

 

WAHYU 22:1 Lalu ia menunjukkan 

kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih 

bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari 

takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.

2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di 

seberang-menyeberang sungai itu, ada 

pohon-pohon kehidupan yang berbuah 

dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan 

daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.

Lihat juga Keluaran 13:14; Bilangan 29:12-38; Ulangan 16:13-15; 
Ulangan 31:10-13; 1 Raja-raja 8:65,66; 2 Tawarikh 7:8-10; Ezra 
3:4; Nehemia 8:14-18; Mazmur 36:9; Mazmur 42:2,3; Yesaya 
35:10; Yesaya 41:17,18; Yesaya 44:3; Yesaya 49:10; Yeremia 2:3; 
Yehezkiel 45:25; Yoel 3:18; Zakharia 3:10; Zakharia 14:18,19; 

Yohanes 4:10-12; Yohanes 16:22; 1 Korintus 10:4; 2 Korintus 5:1; 
Ibrani 13:13,14; Wahyu 7:17; Wahyu 21:6; Wahyu 22:1,17.
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Berdasarkan kepada tradisi orang Yahudi, 

korban curahan dirayakan sebagai berikut. 

Pada permulaan dari hari ketujuh, hari ini 

disebut sebagai “Hoshana Rabba” dalam 

Bahasa Ibrani, imam berjalan kearah kolam 

Siloam. Dia mengambil air dari kolam dan 

membawanya didalam kendi emas ke dalam 

bait Allah. Disana, airnya dituangkan sebagai 

persembahan di atas hewan korban. Ketika 

prosesi penuangan air tersebut, ayat berikut 

ini dibacakan kepada orang-orang:

Yesaya 12:3 “Maka kamu akan menimba 

air dengan kegirangan dari mata air 

keselamatan.” 

Sebuah tulisan kuno Bangsa Yahudi mengulas 

bahwa barangsiapa yang tidak menampilkan 

ekspresi sukacita ketika menimba air, 

hidupnya tidak pernah merasakan sukacita 

(Mishna Sukka, 5:1). Jadi, makan dan minum 

dengan sukacita yang berlimpah dalam Hari 

Raya Pondok Daun adalah sesungguhnya 

perintah dari Tuhan.

E18 Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

IMAMAT 26:11 Aku akan menempatkan 

Kemah Suci-Ku di tengah-tengahmu dan 

hati-Ku tidak akan muak melihat kamu.

12 Tetapi Aku akan hadir di tengah-tengahmu 

dan Aku akan menjadi Allahmu dan kamu 

akan menjadi umat-Ku.

YEHEZKIEL 37:27 Tempat kediaman-Kupun 

akan ada pada mereka dan Aku akan 

menjadi Allah mereka dan mereka akan 

menjadi umat-Ku.

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

YOHANES 1:49 Kata Natanael kepada-Nya: 

“Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja 

orang Israel!”

YOHANES 5:46 Sebab jikalau kamu percaya 

kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga 

kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang 

Aku.

KISAH PARA RASUL 3:22 Bukankah 

telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan 

membangkitkan bagimu seorang nabi dari 

antara saudara-saudaramu, sama seperti 

aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu 

yang akan dikatakannya kepadamu.

KISAH PARA RASUL 15:16 Kemudian Aku 

akan kembali dan membangunkan kembali 

pondok Daud yang telah roboh, dan 

reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 

akan Kuteguhkan,

17 supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 

yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman 

Tuhan yang melakukan semuanya ini,

IBRANI 9:11 Tetapi Kristus telah datang 

sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik 

yang akan datang: Ia telah melintasi kemah 

yang lebih besar dan yang lebih sempurna, 

yang bukan dibuat oleh tangan manusia, 

--artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, --
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12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-

lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan 

dengan membawa darah domba jantan dan 

darah anak lembu, tetapi dengan membawa 

darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 

mendapat kelepasan yang kekal.

IBRANI 9:22 Dan hampir segala sesuatu 

disucikan menurut hukum Taurat dengan 

darah, dan tanpa penumpahan darah tidak 

ada pengampunan.

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

Lihat juga Keluaran 29:45,46; Ulangan 18:15; Yosua 22:19; 2 
Tawarikh 29:6; Mazmur 78:59,60; Amos 9:11,12; Ibrani 8:5,6; 

Ibrani 13:10-13.
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I07 Persembahan sapi betina merah mengacu 

kepada Karya Mesias, 

BILANGAN 19:2 Inilah ketetapan hukum 

yang diperintahkan TUHAN dengan 

berfirman: Katakanlah kepada orang Israel, 

supaya mereka membawa kepadamu seekor 

lembu betina merah yang tidak bercela, yang 

tidak ada cacatnya dan yang belum pernah 

kena kuk.

3 Dan haruslah kamu memberikannya kepada 

imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa 

ke luar tempat perkemahan, lalu disembelih 

di depan imam.

9 Maka seorang yang tahir haruslah 

mengumpulkan abu lembu itu dan 

menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di 

luar tempat perkemahan, supaya semuanya 

itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk 

membuat air pentahiran; itulah penghapus 

dosa.

YOHANES 15:3 Kamu memang sudah 

bersih karena firman yang telah Kukatakan 

kepadamu.

GALATIA 3:13 Kristus telah menebus kita 

dari kutuk hukum Taurat dengan jalan 

menjadi kutuk karena kita, sebab ada 

tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung 

pada kayu salib!”

EFESUS 5:26 untuk menguduskannya, 

sesudah Ia menyucikannya dengan 

memandikannya dengan air dan firman,

IBRANI 1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan 

Allah dan gambar wujud Allah dan 

menopang segala yang ada dengan firman-

Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah 

Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di 

tempat yang tinggi,

IBRANI 9:11 Tetapi Kristus telah datang 

sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik 

yang akan datang: Ia telah melintasi kemah 

yang lebih besar dan yang lebih sempurna, 

yang bukan dibuat oleh tangan manusia, 

--artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, --

12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-

lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan 

dengan membawa darah domba jantan dan 

darah anak lembu, tetapi dengan membawa 

darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 

mendapat kelepasan yang kekal.

13 Sebab, jika darah domba jantan dan darah 

lembu jantan dan percikan abu lembu muda 

menguduskan mereka yang najis, sehingga 

mereka disucikan secara lahiriah,

14 betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh 

Roh yang kekal telah mempersembahkan 

diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai 

persembahan yang tak bercacat, akan 

menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-

perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat 

beribadah kepada Allah yang hidup.

IBRANI 10:14 Sebab oleh satu korban saja 

Ia telah menyempurnakan untuk selama-

lamanya mereka yang Ia kuduskan.

IBRANI 13:11 Karena tubuh binatang-

binatang yang darahnya dibawa masuk ke 

tempat kudus oleh Imam Besar sebagai 

korban penghapus dosa, dibakar di luar 

perkemahan.

12 Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita 

di luar pintu gerbang untuk menguduskan 
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umat-Nya dengan darah-Nya sendiri.

13 Karena itu marilah kita pergi kepada-Nya 

di luar perkemahan dan menanggung 

kehinaan-Nya.

Lihat juga Ibrani 10:19-22,29.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

BILANGAN 21:9 Lalu Musa membuat ular 

tembaga dan menaruhnya pada sebuah 

tiang; maka jika seseorang dipagut ular, dan 

ia memandang kepada ular tembaga itu, 

tetaplah ia hidup.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

YOHANES 3:14 Dan sama seperti Musa 

meninggikan ular di padang gurun, 

demikian juga Anak Manusia harus 

ditinggikan,

15 supaya setiap orang yang percaya kepada-

Nya beroleh hidup yang kekal.

YOHANES 6:40 Sebab inilah kehendak 

Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang 

melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya 

beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku 

membangkitkannya pada akhir zaman.”

IBRANI 12:2 Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.

Lihat juga 2 Raja-raja 18:4.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

BILANGAN 24:7 Air mengalir dari timbanya, 

dan benihnya mendapat air banyak-banyak. 

Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan 

kerajaannya akan dimuliakan.

8 Allah, yang membawa mereka keluar dari 

Mesir, adalah bagi mereka seperti tanduk 

kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa 

yang menjadi lawannya akan ditelannya 

habis, dan tulang-tulang mereka akan 

dihancurkannya dan akan ditembaknya 

tembus dengan panah-panahnya.

15 Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya: 

“Tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata 

orang yang terbuka matanya;

16 tutur kata orang yang mendengar firman 

Allah, dan yang beroleh pengenalan akan 

Yang Mahatinggi, yang melihat penglihatan 

dari Yang Mahakuasa, sambil rebah, namun 

dengan mata tersingkap.

17 Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang; aku 

memandang dia, tetapi bukan dari dekat; 

bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan 

timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-

pelipis Moab, dan menghancurkan semua 

anak Set.

18 Maka Edom akan menjadi tanah 

pendudukan dan Seir akan menjadi tanah 

pendudukan--musuh-musuhnya itu. Tetapi 

Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan 

yang gagah perkasa,
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19 dan dari Yakub akan timbul seorang 

penguasa, yang akan membinasakan orang-

orang yang melarikan diri dari kota.”

KEJADIAN 49:10 Tongkat kerajaan tidak akan 

beranjak dari Yehuda ataupun lambang 

pemerintahan dari antara kakinya, sampai 

dia datang yang berhak atasnya, maka 

kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.

MAZMUR 110:2 Tongkat kekuatanmu 

akan diulurkan TUHAN dari Sion: 

memerintahlah di antara musuhmu!

DANIEL 2:44 Tetapi pada zaman raja-raja, 

Allah semesta langit akan mendirikan suatu 

kerajaan yang tidak akan binasa sampai 

selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan 

beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan 

itu akan meremukkan segala kerajaan dan 

menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri 

akan tetap untuk selama-lamanya,

MATIUS 2:1 Sesudah Yesus dilahirkan di 

Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja 

Herodes, datanglah orang-orang majus dari 

Timur ke Yerusalem

2 dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja 

orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami 

telah melihat bintang-Nya di Timur dan 

kami datang untuk menyembah Dia.”

1 KORINTUS 15:24 Kemudian 

tiba kesudahannya, yaitu bilamana Ia 

menyerahkan Kerajaan kepada Allah 

Bapa, sesudah Ia membinasakan segala 

pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan.

25 Karena Ia harus memegang pemerintahan 

sebagai Raja sampai Allah meletakkan 

semua musuh-Nya di bawah kaki-Nya.

FILIPI 2:10 supaya dalam nama Yesus 

bertekuk lutut segala yang ada di langit 

dan yang ada di atas bumi dan yang ada di 

bawah bumi,

IBRANI 1:8 Tetapi tentang Anak Ia 

berkata: “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk 

seterusnya dan selamanya, dan tongkat 

kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.

9 Engkau mencintai keadilan dan membenci 

kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah 

mengurapi Engkau dengan minyak sebagai 

tanda kesukaan, melebihi teman-teman 

sekutu-Mu.”

WAHYU 19:16 Dan pada jubah-Nya dan 

paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: “Raja 

segala raja dan Tuan di atas segala tuan.”

WAHYU 22:16 Aku, Yesus, telah mengutus 

malaikat-Ku untuk memberi kesaksian 

tentang semuanya ini kepadamu bagi 

jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu 

keturunan Daud, bintang timur yang gilang-

gemilang.

Lihat juga #1; Bilangan 24:4; Mazmur 18:44; Yohanes 1:49; 
Yudas 1:11; 2 Petrus 1:19; Wahyu 2:14; Wahyu 20.

B02 Mesias adalah Anak Domba Allah.

I03 Korban bakaran menggambarkan tentang 

Karya Mesias – persembahan tak bercela – 

korban bakaran yang tetap.

BILANGAN 28:3 Katakanlah kepada mereka: 

Inilah korban api-apian yang harus kamu 

persembahkan kepada TUHAN: dua ekor 

domba berumur setahun yang tidak bercela 
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setiap hari sebagai korban bakaran yang 

tetap;

4 domba yang satu haruslah kauolah pada 

waktu pagi, domba yang lain haruslah 

kauolah pada waktu senja.

5 Juga sepersepuluh efa tepung yang terbaik 

untuk korban sajian, diolah dengan 

seperempat hin minyak tumbuk.

6 Itulah korban bakaran yang tetap yang 

diolah pertama kali di atas gunung Sinai 

menjadi bau yang menyenangkan, suatu 

korban api-apian bagi TUHAN.

7 Dan korban curahannya ialah seperempat 

hin untuk setiap domba; curahkanlah 

minuman yang memabukkan sebagai 

korban curahan bagi TUHAN di tempat 

kudus.

8 Dan domba yang lain haruslah kauolah pada 

waktu senja; sama seperti korban sajian 

pada waktu pagi dan sama seperti korban 

curahannya haruslah engkau mengolahnya 

sebagai korban api-apian yang baunya 

menyenangkan bagi TUHAN.”

9 Pada hari Sabat: dua ekor domba berumur 

setahun yang tidak bercela, dan dua 

persepuluh efa tepung yang terbaik sebagai 

korban sajian, diolah dengan minyak, serta 

dengan korban curahannya.

10 Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap 

Sabat, di samping korban bakaran yang tetap 

dan korban curahannya.

YESAYA 53:10 Tetapi TUHAN berkehendak 

meremukkan dia dengan kesakitan. 

Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai 

korban penebus salah, ia akan melihat 

keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 

kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya.

MATIUS 27:51 Dan lihatlah, tabir Bait Suci 

terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan 

terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu 

terbelah,

LUKAS 23:45 sebab matahari tidak 

bersinar. Dan tabir Bait Suci terbelah dua.

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

IBRANI 7:25 Karena itu Ia sanggup juga 

menyelamatkan dengan sempurna semua 

orang yang oleh Dia datang kepada Allah. 

Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi 

Pengantara mereka.

26 Sebab Imam Besar yang demikianlah yang 

kita perlukan: yaitu yang saleh, tanpa salah, 

tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang 

berdosa dan lebih tinggi dari pada tingkat-

tingkat sorga,

27 yang tidak seperti imam-imam besar lain, 

yang setiap hari harus mempersembahkan 

korban untuk dosanya sendiri dan 

sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, 

sebab hal itu telah dilakukan-Nya satu 

kali untuk selama-lamanya, ketika Ia 

mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai 

korban.

28 Sebab hukum Taurat menetapkan orang-

orang yang diliputi kelemahan menjadi 

Imam Besar, tetapi sumpah, yang diucapkan 

BILANGAN



71

kemudian dari pada hukum Taurat, 

menetapkan Anak, yang telah menjadi 

sempurna sampai selama-lamanya.

IBRANI 9:26 Sebab jika demikian Ia harus 

berulang-ulang menderita sejak dunia ini 

dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali 

saja menyatakan diri-Nya, pada zaman akhir 

untuk menghapuskan dosa oleh korban-Nya.

IBRANI 10:1 Di dalam hukum Taurat 

hanya terdapat bayangan saja dari 

keselamatan yang akan datang, dan 

bukan hakekat dari keselamatan itu 

sendiri. Karena itu dengan korban yang 

sama, yang setiap tahun terus-menerus 

dipersembahkan, hukum Taurat tidak 

mungkin menyempurnakan mereka yang 

datang mengambil bagian di dalamnya.

2 Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang 

tidak mempersembahkan korban lagi, sebab 

mereka yang melakukan ibadah itu tidak 

sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali 

untuk selama-lamanya.

3 Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap 

tahun orang diperingatkan akan adanya 

dosa.

4 Sebab tidak mungkin darah lembu jantan 

atau darah domba jantan menghapuskan 

dosa.

5 Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia 

berkata: “Korban dan persembahan tidak 

Engkau kehendaki--tetapi Engkau telah 

menyediakan tubuh bagiku--.

6 Kepada korban bakaran dan korban 

penghapus dosa Engkau tidak berkenan.

7 Lalu Aku berkata: Sungguh, Aku datang; 

dalam gulungan kitab ada tertulis tentang 

Aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya 

Allah-Ku.”

8 Di atas Ia berkata: “Korban dan 

persembahan, korban bakaran dan korban 

penghapus dosa tidak Engkau kehendaki 

dan Engkau tidak berkenan kepadanya” 

--meskipun dipersembahkan menurut 

hukum Taurat--.

9 Dan kemudian kata-Nya: “Sungguh, 

Aku datang untuk melakukan kehendak-

Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, supaya 

menegakkan yang kedua.

10 Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah 

dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya 

oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.

1 PETRUS 1:19 melainkan dengan darah 

yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama 

seperti darah anak domba yang tak bernoda 

dan tak bercacat.

20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, 

tetapi karena kamu baru menyatakan diri-

Nya pada zaman akhir.

Lihat juga Keluaran 29:41,42; Imamat 6:9,12; Imamat 9:3; 
Imamat 12:6; Imamat 14:12,13,21,24,25; Imamat 17:3; Imamat 

23:12; Bilangan 6:12,14; Bilangan 29:6,41-43; Hakim-hakim 
13:33; 2 Tawarikh 2:4; Ezra 3:4,5; Nehemia 10:33; Mazmur 50:8; 

Mazmur 51:18-21; Yesaya 56:7; Yehezkiel 43:27; Yehezkiel 46:13-15; 
Yoel 2:14; Markus 15:38; Yohanes 4:34; Roma 12:1; Ibrani 10:14; 1 

Petrus 2:5.
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E12 Mesias menggenapi Hukum Taurat.

ULANGAN 11:18 Tetapi kamu harus menaruh 

perkataanku ini dalam hatimu dan dalam 

jiwamu; kamu harus mengikatkannya 

sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah 

itu menjadi lambang di dahimu.

19 Kamu harus mengajarkannya kepada anak-

anakmu dengan membicarakannya, apabila 

engkau duduk di rumahmu dan apabila 

engkau sedang dalam perjalanan, apabila 

engkau berbaring dan apabila engkau 

bangun;

20 engkau harus menuliskannya pada tiang 

pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu,

YOSUA 1:8 Janganlah engkau lupa 

memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi 

renungkanlah itu siang dan malam, supaya 

engkau bertindak hati-hati sesuai dengan 

segala yang tertulis di dalamnya, sebab 

dengan demikian perjalananmu akan 

berhasil dan engkau akan beruntung.

MAZMUR 1:1 Berbahagialah orang yang 

tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, 

yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, 

dan yang tidak duduk dalam kumpulan 

pencemooh,

2 tetapi yang kesukaannya ialah Taurat 

TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu 

siang dan malam.

MAZMUR 119:11 Dalam hatiku aku 

menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan 

berdosa terhadap Engkau.

MAZMUR 119:97 Betapa kucintai Taurat-Mu! 

Aku merenungkannya sepanjang hari.

98 Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana 

dari pada musuh-musuhku, sebab selama-

lamanya itu ada padaku.

99 Aku lebih berakal budi dari pada semua 

pengajarku, sebab peringatan-peringatan-

Mu kurenungkan.

YESAYA 34:16 Carilah di dalam kitab 

TUHAN dan bacalah: Satupun dari semua 

makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan 

yang satu tidak kehilangan yang lain; sebab 

begitulah perintah yang keluar dari mulut 

TUHAN, dan Roh TUHAN sendiri telah 

mengumpulkan mereka.

YEREMIA 8:9 Orang-orang bijaksana akan 

menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. 

Sesungguhnya, mereka telah menolak 

firman TUHAN, maka kebijaksanaan 

apakah yang masih ada pada mereka?

MATIUS 22:29 Yesus menjawab mereka: 

“Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti 

Kitab Suci maupun kuasa Allah!

LUKAS 16:29 Tetapi kata Abraham: Ada 

pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; 

baiklah mereka mendengarkan kesaksian 

itu.

30 Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi 

jika ada seorang yang datang dari antara 

orang mati kepada mereka, mereka akan 

bertobat.

31 Kata Abraham kepadanya: Jika mereka 

tidak mendengarkan kesaksian Musa dan 

para nabi, mereka tidak juga akan mau 

diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang 

bangkit dari antara orang mati.”

YOHANES 5:39 Kamu menyelidiki Kitab-

kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa 
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oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang 

kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu 

memberi kesaksian tentang Aku,

KISAH PARA RASUL 17:11 Orang-orang 

Yahudi di kota itu lebih baik hatinya dari 

pada orang-orang Yahudi di Tesalonika, 

karena mereka menerima firman itu dengan 

segala kerelaan hati dan setiap hari mereka 

menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui, 

apakah semuanya itu benar demikian.

ROMA 3:2 Banyak sekali, dan di dalam 

segala hal. Pertama-tama: sebab kepada 

merekalah dipercayakan firman Allah.

2 PETRUS 1:19 Dengan demikian kami 

makin diteguhkan oleh firman yang telah 

disampaikan oleh para nabi. Alangkah 

baiknya kalau kamu memperhatikannya 

sama seperti memperhatikan pelita yang 

bercahaya di tempat yang gelap sampai 

fajar menyingsing dan bintang timur terbit 

bersinar di dalam hatimu.

20 Yang terutama harus kamu ketahui, ialah 

bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci 

tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak 

sendiri,

21 sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh 

kehendak manusia, tetapi oleh dorongan 

Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama 

Allah.

WAHYU 1:3 Berbahagialah ia 

yang membacakan dan mereka yang 

mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan 

yang menuruti apa yang ada tertulis di 

dalamnya, sebab waktunya sudah dekat.

Lihat juga Ulangan 6:6-8; Mazmur 19:8-11; Efesus 6:17; Kolose 
3:16; 1 Tesalonika 5:27; 1 Petrus 2:2.

B13 Kekuasaan Mesias.

D02 Jabatam Mesias sebagai Nabi.

D07 Mesias akan menjadi Pengantara.

     

ULANGAN 18:15 Seorang nabi dari tengah-

tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, 

sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu 

oleh TUHAN, Allahmu; dialah yang harus 

kamu dengarkan.

16 Tepat seperti yang kamu minta dahulu 

kepada TUHAN, Allahmu, di gunung 

Horeb, pada hari perkumpulan, dengan 

berkata: Tidak mau aku mendengar lagi 

suara TUHAN, Allahku, dan api yang besar 

ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya 

jangan aku mati.

17 Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa 

yang dikatakan mereka itu baik;

18 seorang nabi akan Kubangkitkan bagi 

mereka dari antara saudara mereka, seperti 

engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku 

dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan 

kepada mereka segala yang Kuperintahkan 

kepadanya.

19 Orang yang tidak mendengarkan segala 

firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu 

demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut 

pertanggungjawaban.

MATIUS 17:5 Dan tiba-tiba sedang ia 

berkata-kata turunlah awan yang terang 

menaungi mereka dan dari dalam awan 

itu terdengar suara yang berkata: “Inilah 

Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan, dengarkanlah Dia.”

MATIUS 21:10 Dan ketika Ia masuk ke 

Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan 

orang berkata: “Siapakah orang ini?”

11 Dan orang banyak itu menyahut: “Inilah 
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nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.”

MARKUS 16:16 Siapa yang percaya dan 

dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa 

yang tidak percaya akan dihukum.

LUKAS 7:13 Dan ketika Tuhan melihat 

janda itu, tergeraklah hati-Nya oleh belas 

kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: “Jangan 

menangis!”

14 Sambil menghampiri usungan itu Ia 

menyentuhnya, dan sedang para pengusung 

berhenti, Ia berkata: “Hai anak muda, Aku 

berkata kepadamu, bangkitlah!”

15 Maka bangunlah orang itu dan duduk 

dan mulai berkata-kata, dan Yesus 

menyerahkannya kepada ibunya.

16 Semua orang itu ketakutan dan mereka 

memuliakan Allah, sambil berkata: “Seorang 

nabi besar telah muncul di tengah-tengah 

kita,” dan “Allah telah melawat umat-Nya.”

LUKAS 9:18 Pada suatu kali ketika Yesus 

berdoa seorang diri, datanglah murid-murid-

Nya kepada-Nya. Lalu Ia bertanya kepada 

mereka: “Kata orang banyak, siapakah Aku 

ini?”

19 Jawab mereka: “Yohanes Pembaptis, ada 

juga yang mengatakan: Elia, ada pula yang 

mengatakan, bahwa seorang dari nabi-nabi 

dahulu telah bangkit.”

20 Yesus bertanya kepada mereka: “Menurut 

kamu, siapakah Aku ini?” Jawab Petrus: 

“Mesias dari Allah.”

LUKAS 9:35 Maka terdengarlah suara dari 

dalam awan itu, yang berkata: “Inilah Anak-

Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia.”

LUKAS 24:17 Yesus berkata kepada 

mereka: “Apakah yang kamu percakapkan 

sementara kamu berjalan?” Maka 

berhentilah mereka dengan muka muram.

18 Seorang dari mereka, namanya Kleopas, 

menjawab-Nya: “Adakah Engkau satu-

satunya orang asing di Yerusalem, yang 

tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-

hari belakangan ini?”

19 Kata-Nya kepada mereka: “Apakah itu?” 

Jawab mereka: “Apa yang terjadi dengan 

Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang 

nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan 

perkataan di hadapan Allah dan di depan 

seluruh bangsa kami.

20 Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-

pemimpin kami telah menyerahkan Dia 

untuk dihukum mati dan mereka telah 

menyalibkan-Nya.

YOHANES 1:45 Filipus bertemu dengan 

Natanael dan berkata kepadanya: “Kami 

telah menemukan Dia, yang disebut oleh 

Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, 

yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.”

YOHANES 4:19 Kata perempuan itu kepada-

Nya: “Tuhan, nyata sekarang padaku, bahwa 

Engkau seorang nabi.

YOHANES 4:25 Jawab perempuan itu 

kepada-Nya: “Aku tahu, bahwa Mesias akan 

datang, yang disebut juga Kristus; apabila 

Ia datang, Ia akan memberitakan segala 

sesuatu kepada kami.”

26 Kata Yesus kepadanya: “Akulah Dia, yang 

sedang berkata-kata dengan engkau.”

YOHANES 6:14 Ketika orang-orang itu 

melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, 

mereka berkata: “Dia ini adalah benar-benar 
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nabi yang akan datang ke dalam dunia.”

YOHANES 7:40 Beberapa orang di antara 

orang banyak, yang mendengarkan 

perkataan-perkata itu, berkata: “Dia ini 

benar-benar nabi yang akan datang.”

41 Yang lain berkata: “Ia ini Mesias.” Tetapi 

yang lain lagi berkata: “Bukan, Mesias tidak 

datang dari Galilea!

42 Karena Kitab Suci mengatakan, bahwa 

Mesias berasal dari keturunan Daud dan 

dari kampung Betlehem, tempat Daud 

dahulu tinggal.”

KISAH PARA RASUL 3:22 Bukankah 

telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan 

membangkitkan bagimu seorang nabi dari 

antara saudara-saudaramu, sama seperti 

aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu 

yang akan dikatakannya kepadamu.

23 Dan akan terjadi, bahwa semua orang yang 

tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi 

dari umat kita.

24 Dan semua nabi yang pernah berbicara, 

mulai dari Samuel, dan sesudah dia, telah 

bernubuat tentang zaman ini.

25 Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu 

dan mendapat bagian dalam perjanjian yang 

telah diadakan Allah dengan nenek moyang 

kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham: 

Oleh keturunanmu semua bangsa di muka 

bumi akan diberkati.

26 Dan bagi kamulah pertama-tama Allah 

membangkitkan Hamba-Nya dan mengutus-

Nya kepada kamu, supaya Ia memberkati 

kamu dengan memimpin kamu masing-

masing kembali dari segala kejahatanmu.”

KISAH PARA RASUL 7:37 Musa ini pulalah 

yang berkata kepada orang Israel: Seorang 

nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah 

bagimu dari antara saudara-saudaramu.

IBRANI 2:3 bagaimanakah kita 

akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan 

keselamatan yang sebesar itu, yang mula-

mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh 

mereka yang telah mendengarnya, kepada 

kita dengan cara yang dapat dipercayai, 

sedangkan

IBRANI 3:7 Sebab itu, seperti yang 

dikatakan Roh Kudus: “Pada hari ini, jika 

kamu mendengar suara-Nya,

8 janganlah keraskan hatimu seperti dalam 

kegeraman pada waktu pencobaan di padang 

gurun,

Lihat juga Ibrani 1:1,2; Ibrani 3:2-8; Ibrani 10:26; Ibrani 12:25,26.

F11 Penderitaan Mesias.

ULANGAN 21:23 maka janganlah mayatnya 

dibiarkan semalam-malaman pada tiang 

itu, tetapi haruslah engkau menguburkan 

dia pada hari itu juga, sebab seorang yang 

digantung terkutuk oleh Allah; janganlah 

engkau menajiskan tanah yang diberikan 

TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik 

pusakamu.”

GALATIA 3:13 Kristus telah menebus kita 

dari kutuk hukum Taurat dengan jalan 

menjadi kutuk karena kita, sebab ada 

tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung 

pada kayu salib!”

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

ULANGAN
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Bangsa-bangsa lain.

ULANGAN 33:3 Sungguh Ia mengasihi umat-

Nya; semua orang-Nya yang kudus--di dalam 

tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah 

mereka duduk, menangkap sesuatu dari 

firman-Mu.

YOHANES 3:16 Karena begitu besar kasih 

Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 

supaya setiap orang yang percaya kepada-

Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal.

YOHANES 10:28 dan Aku memberikan hidup 

yang kekal kepada mereka dan mereka pasti 

tidak akan binasa sampai selama-lamanya 

dan seorangpun tidak akan merebut mereka 

dari tangan-Ku.

29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-

Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan 

seorangpun tidak dapat merebut mereka 

dari tangan Bapa.

YOHANES 17:12 Selama Aku bersama 

mereka, Aku memelihara mereka dalam 

nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah 

menjaga mereka dan tidak ada seorangpun 

dari mereka yang binasa selain dari pada dia 

yang telah ditentukan untuk binasa, supaya 

genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.

YOHANES 17:24 Ya Bapa, Aku mau supaya, 

di manapun Aku berada, mereka juga 

berada bersama-sama dengan Aku, mereka 

yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar 

mereka memandang kemuliaan-Ku yang 

telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab 

Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia 

dijadikan.

1 TESALONIKA 1 ;6  Dan kamu telah 

menjadi penurut kami dan penurut Tuhan; 

dalam penindasan yang berat kamu telah 

menerima firman itu dengan sukacita yang 

dikerjakan oleh Roh Kudus, 

WAHYU 1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia 

memegang tujuh bintang dan dari mulut-

Nya keluar sebilah pedang tajam bermata 

dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan 

matahari yang terik.

WAHYU 1:20 Dan rahasia ketujuh bintang 

yang telah kaulihat pada tangan kanan-Ku 

dan ketujuh kaki dian emas itu: ketujuh 

bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat 

dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh 

jemaat.”

Lihat juga Keluaran 19:5,6; Ulangan 7:7-10; 1 Samuel 2:9; 
Mazmur 31:24; Yeremia 31:3; Maleakhi 1:2; Lukas 10:39; Yohanes 
17:11-15; Roma 8:35-39; Roma 9:11-13; Efesus 2:4,5; Yohanes 4:19; 

Yudas 1:1.
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A03 Mesias adalah keturunan Daud.

RUT 4:13 Lalu Boas mengambil Rut 

dan perempuan itu menjadi isterinya dan 

dihampirinyalah dia. Maka atas karunia 

TUHAN perempuan itu mengandung, lalu 

melahirkan seorang anak laki-laki.

14 Sebab itu perempuan-perempuan berkata 

kepada Naomi: “Terpujilah TUHAN, yang 

telah rela menolong engkau pada hari ini 

dengan seorang penebus. Termasyhurlah 

kiranya nama anak itu di Israel.

17 Dan tetangga-tetangga perempuan memberi 

nama kepada anak itu, katanya: “Pada 

Naomi telah lahir seorang anak laki-laki”; 

lalu mereka menyebutkan namanya Obed. 

Dialah ayah Isai, ayah Daud.

21 Salmon memperanakkan Boas, Boas 

memperanakkan Obed,

22 Obed memperanakkan Isai dan Isai 

memperanakkan Daud.

MATIUS 1:5 Salmon memperanakkan 

Boas dari Rahab, Boas memperanakkan 

Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai,

6 Isai memperanakkan raja Daud. Daud 

memperanakkan Salomo dari isteri Uria,

MATIUS 1:15 Eliud memperanakkan 

Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, 

Matan memperanakkan Yakub,

16 Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, 

yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.

17 Jadi seluruhnya ada: empat belas keturunan 

dari Abraham sampai Daud, empat belas 

keturunan dari Daud sampai pembuangan 

ke Babel, dan empat belas keturunan dari 

pembuangan ke Babel sampai Kristus.

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

Lihat juga Imamat 25:25-29; Imamat 27:13-31; Ayub 19:25; 
Mazmur 19:15; Mazmur 78:35; Yesaya 41:14; Yesaya 44:6,24; 

Yesaya 48:17; Yesaya 49:7; Yesaya 54:5,8; Yesaya 59:20; Yesaya 
60:16; Matius 1:1-17; Lukas 3:23-38.
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H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

1 SAMUEL 2:10 Orang yang berbantah 

dengan TUHAN akan dihancurkan; atas 

mereka Ia mengguntur di langit. TUHAN 

mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya; 

Ia memberi kekuatan kepada raja yang 

diangkat-Nya dan meninggikan tanduk 

kekuatan orang yang diurapi-Nya.”

MAZMUR 96:13 di hadapan TUHAN, 

sebab Ia datang, sebab Ia datang untuk 

menghakimi bumi. Ia akan menghakimi 

dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa 

dengan kesetiaan-Nya.

MATIUS 25:31 Apabila Anak Manusia 

datang dalam kemuliaan-Nya dan semua 

malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia 

akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-

Nya.

32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di 

hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan 

mereka seorang dari pada seorang, sama 

seperti gembala memisahkan domba dari 

kambing,

ROMA 14:10 Tetapi engkau, mengapakah 

engkau menghakimi saudaramu? Atau 

mengapakah engkau menghina saudaramu? 

Sebab kita semua harus menghadap takhta 

pengadilan Allah.

11 Karena ada tertulis: “Demi Aku hidup, 

demikianlah firman Tuhan, semua orang 

akan bertekuk lutut di hadapan-Ku dan 

semua orang akan memuliakan Allah.”

12 Demikianlah setiap orang di antara kita akan 

memberi pertanggungan jawab tentang 

dirinya sendiri kepada Allah.

2 KORINTUS 5:10 Sebab kita semua harus 

menghadap takhta pengadilan Kristus, 

supaya setiap orang memperoleh apa yang 

patut diterimanya, sesuai dengan yang 

dilakukannya dalam hidupnya ini, baik 

ataupun jahat.

WAHYU 20:11 Lalu aku melihat suatu 

takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk 

di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah 

bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi 

tempatnya.

12 Dan aku melihat orang-orang mati, besar 

dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu 

dibuka semua kitab. Dan dibuka juga 

sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. 

Dan orang-orang mati dihakimi menurut 

perbuatan mereka, berdasarkan apa yang 

ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

13 Maka laut menyerahkan orang-orang 

mati yang ada di dalamnya, dan maut 

dan kerajaan maut menyerahkan orang-

orang mati yang ada di dalamnya, dan 

mereka dihakimi masing-masing menurut 

perbuatannya.

14 Lalu maut dan kerajaan maut itu 

dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah 

kematian yang kedua: lautan api.

15 Dan setiap orang yang tidak ditemukan 

namanya tertulis di dalam kitab kehidupan 

itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu.

Lihat juga #1; #6; Mazmur 2:2; Mazmur 20:7; Mazmur 45:8; 
Mazmur 89:18,24; Mazmur 92:10; Matius 28:18; Lukas 1:69; 

Kisah Para Rasul 4:27; Kisah Para Rasul 10:38.
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A03 Mesias adalah keturunan Daud.

B01 Mesias adalah Anak Allah.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

               

2 SAMUEL 7:12 Apabila umurmu sudah 

genap dan engkau telah mendapat 

perhentian bersama-sama dengan nenek 

moyangmu, maka Aku akan membangkitkan 

keturunanmu yang kemudian, anak 

kandungmu, dan Aku akan mengokohkan 

kerajaannya.

13 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi 

nama-Ku dan Aku akan mengokohkan 

takhta kerajaannya untuk selama-lamanya.

14 Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan 

menjadi anak-Ku. Apabila ia melakukan 

kesalahan, maka Aku akan menghukum dia 

dengan rotan yang dipakai orang dan dengan 

pukulan yang diberikan anak-anak manusia.

15 Tetapi kasih setia-Ku tidak akan hilang 

dari padanya, seperti yang Kuhilangkan 

dari pada Saul, yang telah Kujauhkan dari 

hadapanmu.

16 Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk 

selama-lamanya di hadapan-Ku, takhtamu 

akan kokoh untuk selama-lamanya.”

MAZMUR 89:27 Diapun akan berseru kepada-

Ku: ‹Bapaku Engkau, Allahku dan gunung 

batu keselamatanku.›

28 Akupun juga akan mengangkat dia menjadi 

anak sulung, menjadi yang mahatinggi di 

antara raja-raja bumi.

29 Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi 

dia untuk selama-lamanya, dan perjanjian-

Ku teguh bagi dia.

30 Aku menjamin akan adanya anak cucunya 

sampai selama-lamanya, dan takhtanya 

seumur langit.

MATIUS 3:17 lalu terdengarlah suara 

dari sorga yang mengatakan: “Inilah Anak-

Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan.”

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

18 Tidak seorangpun yang pernah melihat 

Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada 

di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-

Nya.

IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Ia telah 

berbicara kepada kita dengan perantaraan 

Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai 

yang berhak menerima segala yang ada. 

Oleh Dia Allah telah menjadikan alam 
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semesta.

3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan 

gambar wujud Allah dan menopang 

segala yang ada dengan firman-Nya yang 

penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai 

mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 

sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat 

yang tinggi,

4 jauh lebih tinggi dari pada malaikat-

malaikat, sama seperti nama yang 

dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah 

dari pada nama mereka.

5 Karena kepada siapakah di antara malaikat-

malaikat itu pernah Ia katakan: “Anak-Ku 

Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada 

hari ini?” dan “Aku akan menjadi Bapa-Nya, 

dan Ia akan menjadi Anak-Ku?”

6 Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya 

yang sulung ke dunia, Ia berkata: “Semua 

malaikat Allah harus menyembah Dia.”

7 Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata: 

“Yang membuat malaikat-malaikat-Nya 

menjadi badai dan pelayan-pelayan-Nya 

menjadi nyala api.”

8 Tetapi tentang Anak Ia berkata: “Takhta-

Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan 

selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah 

tongkat kebenaran.

1 YOHANES 4:9 Dalam hal inilah kasih Allah 

dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu 

bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang 

tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup 

oleh-Nya.

10 Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah 

mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah 

mengasihi kita dan yang telah mengutus 

Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-

dosa kita.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; 1 Raja-raja 5:5; 1 Raja-raja 8:19; 1 Tawarikh 17:11; 
Mazmur 72:17-19; Mazmur 89:37,38; Yesaya 9:6; Yeremia 23:5,6; 
Daniel 2:44; Daniel 7:14; Zakharia 6:13; Matius 16:18; Yohanes 

12:34; Kisah Para Rasul 13:34-37; 1 Petrus 2:5; Wahyu 20.

E12 Mesias menggenapi Hukum Taurat.

2 SAMUEL 22:20 Ia membawa aku keluar 

ke tempat lapang, Ia menyelamatkan aku, 

karena Ia berkenan kepadaku.

21 TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan 

kebenaranku; Ia membalas kepadaku sesuai 

dengan kesucian tanganku,

22 sebab aku tetap mengikuti jalan TUHAN 

dan tidak menjauhkan diri dari Allahku 

sebagai orang fasik.

23 Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan, dan 

dari ketetapan-Nya aku tidak menyimpang;

24 aku berlaku tidak bercela kepada-Nya dan 

menjaga diri terhadap kesalahan.

25 Karena itu TUHAN membalas kepadaku 

sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan 

kesucianku di depan mata-Nya.

MAZMUR 1:2 tetapi yang kesukaannya 

ialah Taurat TUHAN, dan yang 

merenungkan Taurat itu siang dan malam.

MAZMUR 22:9 “Ia menyerah kepada 

TUHAN; biarlah Dia yang meluputkannya, 

biarlah Dia yang melepaskannya! Bukankah 

Dia berkenan kepadanya?”
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MAZMUR 40:9 aku suka melakukan 

kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada 

dalam dadaku.”

YESAYA 42:1 Lihat, itu hamba-Ku 

yang Kupegang, orang pilihan-Ku, yang 

kepadanya Aku berkenan. Aku telah 

menaruh Roh-Ku ke atasnya, supaya ia 

menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.

MATIUS 3:17 lalu terdengarlah suara 

dari sorga yang mengatakan: “Inilah Anak-

Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan.”

MATIUS 17:5 Dan tiba-tiba sedang ia 

berkata-kata turunlah awan yang terang 

menaungi mereka dan dari dalam awan 

itu terdengar suara yang berkata: “Inilah 

Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan, dengarkanlah Dia.”

YOHANES 15:10 Jikalau kamu menuruti 

perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam 

kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah 

Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.

YOHANES 17:4 Aku telah mempermuliakan 

Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan 

pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku 

untuk melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah 

Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan 

yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia 

ada.

ROMA 10:4 Sebab Kristus adalah 

kegenapan hukum Taurat, sehingga 

kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang 

percaya.

Lihat juga Mazmur 18:20-25; Mazmur 37:31; Mazmur 
119:13,30,102; Yohanes 8:29; Yohanes 13:31,32; Roma 3:31; Roma 

7:12; Roma 8:3,4; Galatia 3:13,21; Galatia 5:22,23.

B13 Kekuasaan Mesias.

B21 Mesias adalah Terang.

E09 Kebenaran Mesias.

2 SAMUEL 23:1 Inilah perkataan Daud yang 

terakhir: “Tutur kata Daud bin Isai dan 

tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang 

yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang 

disenangi di Israel:

2 Roh TUHAN berbicara dengan 

perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku;

3 Allah Israel berfirman, gunung batu 

Israel berkata kepadaku: Apabila seorang 

memerintah manusia dengan adil, 

memerintah dengan takut akan Allah,

4 ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi 

yang tidak berawan, yang sesudah hujan 

membuat berkilauan rumput muda di tanah.

MAZMUR 72:6 Kiranya ia seperti hujan yang 

turun ke atas padang rumput, seperti dirus 

hujan yang menggenangi bumi!

7 Kiranya keadilan berkembang dalam 

zamannya dan damai sejahtera berlimpah, 

sampai tidak ada lagi bulan!

8 Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari 

sungai Efrat sampai ke ujung bumi!

MIKHA 5:1 Tetapi engkau, hai Betlehem 

Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-

kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit 

bagi-Ku seorang yang akan memerintah 

Israel, yang permulaannya sudah sejak 

purbakala, sejak dahulu kala.

LUKAS 1:76 Dan engkau, hai anakku, 
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akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi; 

karena engkau akan berjalan mendahului 

Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-

Nya,

77 untuk memberikan kepada umat-Nya 

pengertian akan keselamatan yang 

berdasarkan pengampunan dosa-dosa 

mereka,

78 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah 

kita, dengan mana Ia akan melawat kita, 

Surya pagi dari tempat yang tinggi,

79 untuk menyinari mereka yang diam dalam 

kegelapan dan dalam naungan maut untuk 

mengarahkan kaki kita kepada jalan damai 

sejahtera.”

YOHANES 8:12 Maka Yesus berkata pula 

kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah 

terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, 

ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup.”

YOHANES 12:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Hanya sedikit waktu lagi terang ada di 

antara kamu. Selama terang itu ada padamu, 

percayalah kepadanya, supaya kegelapan 

jangan menguasai kamu; barangsiapa 

berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke 

mana ia pergi.

36 Percayalah kepada terang itu, selama terang 

itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-

anak terang.” Sesudah berkata demikian, 

Yesus pergi bersembunyi dari antara 

mereka.

WAHYU 21:23 Dan kota itu tidak 

memerlukan matahari dan bulan untuk 

menyinarinya, sebab kemuliaan Allah 

meneranginya dan Anak Domba itu adalah 

lampunya.

Lihat juga #1; Ulangan 32:4,30,31; Mazmur 2:6-8; Mazmur 
72:6; Mazmur 89:36; Yesaya 4:2; Yesaya 60:1-3,19,20; Hosea 6:3; 

Mikha 5:7; Yohanes 1:6,7.
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E01 Jenis pelayanan Mesias.

2 RAJA-RAJA 1:6 Jawab mereka kepadanya: 

“Ada seorang datang menemui kami dan 

berkata kepada kami: Pergilah, kembalilah 

kepada raja yang telah menyuruh kamu, 

dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman 

TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, 

sehingga engkau menyuruh meminta 

petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? 

Sebab itu engkau tidak akan bangun lagi 

dari tempat tidur di mana engkau berbaring, 

sebab engkau pasti akan mati.”

11 Kemudian raja menyuruh pula kepadanya 

seorang perwira yang lain dengan kelima 

puluh anak buahnya. Lalu orang itu berkata 

kepada Elia: “Hai abdi Allah, beginilah titah 

raja: Segeralah turun!”

12 Tetapi Elia menjawab mereka: “Kalau benar 

aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit 

memakan engkau habis dengan kelima 

puluh anak buahmu!” Maka turunlah api 

Allah dari langit memakan dia habis dengan 

kelima puluh anak buahnya.

LUKAS 9:51 Ketika hampir genap 

waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia 

mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi 

ke Yerusalem,

52 dan Ia mengirim beberapa utusan 

mendahului Dia. Mereka itu pergi, lalu 

masuk ke suatu desa orang Samaria untuk 

mempersiapkan segala sesuatu bagi-Nya.

53 Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau 

menerima Dia, karena perjalanan-Nya 

menuju Yerusalem.

54 Ketika dua murid-Nya, yaitu Yakobus dan 

Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata: 

“Tuhan, apakah Engkau mau, supaya kami 

menyuruh api turun dari langit untuk 

membinasakan mereka?”

55 Akan tetapi Ia berpaling dan menegor 

mereka.

56 Lalu mereka pergi ke desa yang lain.

LUKAS 24:47 dan lagi: dalam nama-Nya 

berita tentang pertobatan dan pengampunan 

dosa harus disampaikan kepada segala 

bangsa, mulai dari Yerusalem.

YOHANES 3:17 Sebab Allah mengutus 

Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 

menghakimi dunia, melainkan untuk 

menyelamatkannya oleh Dia.

YOHANES 12:47 Dan jikalau seorang 

mendengar perkataan-Ku, tetapi tidak 

melakukannya, Aku tidak menjadi 

hakimnya, sebab Aku datang bukan untuk 

menghakimi dunia, melainkan untuk 

menyelamatkannya.

KISAH PARA RASUL 1:8 Tetapi kamu akan 

menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 

atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-

Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 

Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

KISAH PARA RASUL 8:14 Ketika rasul-rasul 

di Yerusalem mendengar, bahwa tanah 

Samaria telah menerima firman Allah, 

mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke 

situ.

Lihat juga Amsal 9:8; Yeremia 23:13; Mikha 1:5; Matius 18:11; 
Matius 20:28; Lukas 19:10; Yohanes 4:4,9,40-42; Kisah Para 

Rasul 9:31; 1 Timotius 1:15.
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A03 Mesias adalah keturunan Daud.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

     

1 TAWARIKH 17:11 Apabila umurmu 

sudah genap untuk pergi mengikuti nenek 

moyangmu, maka Aku akan membangkitkan 

keturunanmu yang kemudian, salah 

seorang anakmu sendiri, dan Aku akan 

mengokohkan kerajaannya.

MATIUS 2:1 Sesudah Yesus dilahirkan di 

Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja 

Herodes, datanglah orang-orang majus dari 

Timur ke Yerusalem

2 dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja 

orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami 

telah melihat bintang-Nya di Timur dan 

kami datang untuk menyembah Dia.”

KISAH PARA RASUL 13:36 Sebab Daud 

melakukan kehendak Allah pada zamannya, 

lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping 

nenek moyangnya, dan ia memang 

diserahkan kepada kebinasaan.

37 Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak 

demikian.

ROMA 1:3 tentang Anak-Nya, yang 

menurut daging diperanakkan dari 

keturunan Daud,

Lihat juga #1.

E17 Mesias akan membangun sebuah bait Allah.

1 TAWARIKH 17:12 Dialah yang akan 

mendirikan rumah bagi-Ku dan Aku akan 

mengokohkan takhtanya untuk selama-

lamanya.

YOHANES 2:19 Jawab Yesus kepada mereka: 

“Rombak Bait Allah ini, dan dalam tiga hari 

Aku akan mendirikannya kembali.”

20 Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya: “Empat 

puluh enam tahun orang mendirikan Bait 

Allah ini dan Engkau dapat membangunnya 

dalam tiga hari?”

21 Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait 

Allah ialah tubuh-Nya sendiri.

KISAH PARA RASUL 7:47 Tetapi Salomolah 

yang mendirikan sebuah rumah untuk 

Allah.

48 Tetapi Yang Mahatinggi tidak diam di dalam 

apa yang dibuat oleh tangan manusia, 

seperti yang dikatakan oleh nabi:

49 Langit adalah takhta-Ku, dan bumi adalah 

tumpuan kaki-Ku. Rumah apakah yang akan 

kamu dirikan bagi-Ku, demikian firman 

Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi 

perhentian-Ku?

KOLOSE 2:9 Sebab dalam Dialah berdiam 

secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-

Allahan,

Lihat juga #1; Zakharia 6:12,13.

A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

1 TAWARIKH 17:13 Aku akan 

menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi 

anak-Ku. Tetapi kasih setia-Ku tidak 

akan Kuhilangkan dari padanya seperti 

yang Kuhilangkan dari pada orang yang 

mendahului engkau.

LUKAS 9:35 Maka terdengarlah suara dari 

dalam awan itu, yang berkata: “Inilah Anak-

1 TAWARIKH
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Ku yang Kupilih, dengarkanlah Dia.”

YOHANES 3:3 Yesus menjawab, kata-Nya: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika 

seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak 

dapat melihat Kerajaan Allah.”

IBRANI 1:5 Karena kepada siapakah 

di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia 

katakan: “Anak-Ku Engkau! Engkau telah 

Kuperanakkan pada hari ini?” dan “Aku akan 

menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi 

Anak-Ku?”

Lihat juga #1; Mazmur 2:7,12.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

1 TAWARIKH 17:14 Dan Aku akan 

menegakkan dia dalam rumah-Ku dan 

dalam kerajaan-Ku untuk selama-lamanya 

dan takhtanya akan kokoh untuk selama-

lamanya.”

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

Lihat juga #1; Ibrani 3:6.
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D08 Mesias akan menjadi Penjamin.

AYUB 17:3 Biarlah Engkau menjadi 

jaminanku bagi-Mu sendiri! Siapa lagi yang 

dapat membuat persetujuan bagiku?

AMSAL 11:15 Sangat malanglah orang 

yang menanggung orang lain, tetapi siapa 

membenci pertanggungan, amanlah ia.

AMSAL 17:18 Orang yang tidak berakal 

budi ialah dia yang membuat persetujuan, 

yang menjadi penanggung bagi sesamanya.

AMSAL 22:26 Jangan engkau termasuk 

orang yang membuat persetujuan, dan yang 

menjadi penanggung hutang.

IBRANI 7:22 demikian pula Yesus adalah 

jaminan dari suatu perjanjian yang lebih 

kuat.

Lihat juga Yesaya 38:14; Yeremia 30:21,22.

 

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

E11 Mesias akan memberikan hidup kekal.

G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

AYUB 19:25 Tetapi aku tahu: Penebusku 

hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas 

debu.

26 Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, 

tanpa dagingkupun aku akan melihat Allah,

27 yang aku sendiri akan melihat memihak 

kepadaku; mataku sendiri menyaksikan-

Nya dan bukan orang lain. Hati sanubariku 

merana karena rindu.

YESAYA 26:19 Ya, TUHAN, orang-orang-

Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat 

mereka akan bangkit pula. Hai orang-

orang yang sudah dikubur di dalam tanah 

bangkitlah dan bersorak-sorai! Sebab embun 

TUHAN ialah embun terang, dan bumi 

akan melahirkan arwah kembali.

DANIEL 12:2 Dan banyak dari antara 

orang-orang yang telah tidur di dalam 

debu tanah, akan bangun, sebagian untuk 

mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk 

mengalami kehinaan dan kengerian yang 

kekal.

YOHANES 5:28 Janganlah kamu heran akan 

hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa 

semua orang yang di dalam kuburan akan 

mendengar suara-Nya,

ROMA 8:13 Sebab, jika kamu hidup 

menurut daging, kamu akan mati; tetapi 

jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-

perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.

1 KORINTUS 15:22 Karena sama 

seperti semua orang mati dalam 

persekutuan dengan Adam, demikian pula 

semua orang akan dihidupkan kembali 

dalam persekutuan dengan Kristus.

23 Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: 

Kristus sebagai buah sulung; sesudah itu 

mereka yang menjadi milik-Nya pada waktu 

kedatangan-Nya.

WAHYU 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah 

mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai 

selama-lamanya dan Aku memegang segala 

kunci maut dan kerajaan maut.

Lihat juga Ayub 33:23,24; Mazmur 19:15; Yesaya 54:5; Yesaya 
59:20,21; Yehezkiel 37:7-10; Efesus 1:7; 2 Timotius 4:8.
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B11 Ketaatan Mesias.

E12 Mesias menggenapi Hukum Taurat.

G05 Mesias akan melihat buah-buah-Nya.

MAZMUR 1:1 Berbahagialah orang yang 

tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, 

yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, 

dan yang tidak duduk dalam kumpulan 

pencemooh,

2 tetapi yang kesukaannya ialah Taurat 

TUHAN, dan yang merenungkan Taurat itu 

siang dan malam.

3 Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi 

aliran air, yang menghasilkan buahnya pada 

musimnya, dan yang tidak layu daunnya; 

apa saja yang diperbuatnya berhasil.

4 Bukan demikian orang fasik: mereka seperti 

sekam yang ditiupkan angin.

5 Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam 

penghakiman, begitu pula orang berdosa 

dalam perkumpulan orang benar;

6 sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, 

tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.

MAZMUR 40:9 aku suka melakukan 

kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada 

dalam dadaku.”

YESAYA 53:11 Sesudah kesusahan jiwanya 

ia akan melihat terang dan menjadi puas; 

dan hamba-Ku itu, sebagai orang yang 

benar, akan membenarkan banyak orang 

oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia 

pikul.

YEREMIA 17:7 Diberkatilah orang yang 

mengandalkan TUHAN, yang menaruh 

harapannya pada TUHAN!

8 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi 

air, yang merambatkan akar-akarnya ke 

tepi batang air, dan yang tidak mengalami 

datangnya panas terik, yang daunnya tetap 

hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, 

dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.

YOHANES 4:34 Kata Yesus kepada mereka: 

“Makanan-Ku ialah melakukan kehendak 

Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan 

pekerjaan-Nya.

ROMA 3:12 Semua orang telah 

menyeleweng, mereka semua tidak berguna, 

tidak ada yang berbuat baik, seorangpun tidak.

IBRANI 7:26 Sebab Imam Besar yang 

demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang 

saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah 

dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi 

dari pada tingkat-tingkat sorga,

WAHYU 22:2 Di tengah-tengah jalan kota 

itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai 

itu, ada pohon-pohon kehidupan yang 

berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; 

dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.

Lihat juga Kejadian 2:9; Ulangan 11:18-20; Yosua 1:8; 
Mazmur 37:30,31; Mazmur 104:34; Mazmur 112:1; Mazmur 

119:11,15,16,24,47,97-99; Yeremia 31:33; Maleakhi 3:17,18; Roma 
7:22; Ibrani 8:10; Yohanes 5:3.

F12 Mesias akan mengalami perlawanan.

MAZMUR 2:1 Mengapa rusuh bangsa-

bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-

reka perkara yang sia-sia?

LUKAS 18:32 Sebab Ia akan diserahkan 

kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal 

MAZMUR
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Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi,

KISAH PARA RASUL 4:24 Ketika teman-

teman mereka mendengar hal itu, 

berserulah mereka bersama-sama kepada 

Allah, katanya: “Ya Tuhan, Engkaulah yang 

menjadikan langit dan bumi, laut dan segala 

isinya.

25 Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan 

hamba-Mu Daud, bapa kami, Engkau telah 

berfirman: Mengapa rusuh bangsa-bangsa, 

mengapa suku-suku bangsa mereka-reka 

perkara yang sia-sia?

26 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para 

pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan 

dan Yang Diurapi-Nya.

27 Sebab sesungguhnya telah berkumpul di 

dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus 

beserta bangsa-bangsa dan suku-suku 

bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu 

yang kudus, yang Engkau urapi,

28 untuk melaksanakan segala sesuatu yang 

telah Engkau tentukan dari semula oleh 

kuasa dan kehendak-Mu.

WAHYU 17:14 Mereka akan berperang 

melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba 

akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah 

Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas 

segala raja. Mereka bersama-sama dengan 

Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.”

Lihat juga #1; Mazmur 83:3-6; Matius 21:38; Yohanes 11:50; 
Kisah Para Rasul 5:33; Kisah Para Rasul 16:22.

F12 Mesias akan mengalami perlawanan.

MAZMUR 2:2 Raja-raja dunia bersiap-siap 

dan para pembesar bermufakat bersama-

sama melawan TUHAN dan yang diurapi-

Nya:

3 Marilah kita memutuskan belenggu-

belenggu mereka dan membuang tali-tali 

mereka dari pada kita!

LUKAS 13:31 Pada waktu itu datanglah 

beberapa orang Farisi dan berkata kepada 

Yesus: “Pergilah, tinggalkanlah tempat 

ini, karena Herodes hendak membunuh 

Engkau.”

LUKAS 19:14 Akan tetapi orang-

orang sebangsanya membenci dia, lalu 

mengirimkan utusan menyusul dia untuk 

mengatakan: Kami tidak mau orang ini 

menjadi raja atas kami.

LUKAS 23:11 Maka mulailah Herodes dan 

pasukannya menista dan mengolok-olokkan 

Dia, ia mengenakan jubah kebesaran 

kepada-Nya lalu mengirim Dia kembali 

kepada Pilatus.

12 Dan pada hari itu juga bersahabatlah 

Herodes dan Pilatus; sebelum itu mereka 

bermusuhan.

WAHYU 17:14 Mereka akan berperang 

melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba 

akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah 

Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas 

segala raja. Mereka bersama-sama dengan 

Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang 

setia.”

Lihat juga #1; Matius 2:16; Matius 25:59; Matius 27:1; Yohanes 
1:41; Yohanes 15:23; Kisah Para Rasul 4:5-8; Kisah Para Rasul 

10:38; Kisah Para Rasul 12:1-6; Ibrani 1:9; 1 Petrus 2:7,8.
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H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 2:4 Dia, yang bersemayam 

di sorga, tertawa; Tuhan mengolok-olok 

mereka.

5 Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam 

murka-Nya dan mengejutkan mereka dalam 

kehangatan amarah-Nya:

6 Akulah yang telah melantik raja-Ku di Sion, 

gunung-Ku yang kudus!

MATIUS 23:33 Hai kamu ular-ular, 

hai kamu keturunan ular beludak! 

Bagaimanakah mungkin kamu dapat 

meluputkan diri dari hukuman neraka?

34 Sebab itu, lihatlah, Aku mengutus 

kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana 

dan ahli-ahli Taurat: separuh di antara 

mereka akan kamu bunuh dan kamu 

salibkan, yang lain akan kamu sesah di 

rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya 

dari kota ke kota,

35 supaya kamu menanggung akibat 

penumpahan darah orang yang tidak 

bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, 

sampai kepada Zakharia anak Berekhya, 

yang kamu bunuh di antara tempat kudus 

dan mezbah.

36 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 

semuanya ini akan ditanggung angkatan 

ini!”

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

EFESUS 1:22 Dan segala sesuatu telah 

diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan 

Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat 

sebagai Kepala dari segala yang ada.

WAHYU 1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia 

memegang tujuh bintang dan dari mulut-

Nya keluar sebilah pedang tajam bermata 

dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan 

matahari yang terik.

WAHYU 14:1 Dan aku melihat: 

sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit 

Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus 

empat puluh empat ribu orang dan di dahi 

mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-

Nya.

WAHYU 19:15 Dan dari mulut-Nya 

keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 

memukul segala bangsa. Dan Ia akan 

menggembalakan mereka dengan gada 

besi dan Ia akan memeras anggur dalam 

kilangan anggur, yaitu kegeraman murka 

Allah, Yang Mahakuasa.

Lihat juga #1; Mazmur 11:4; Mazmur 37:13; Mazmur 50:16-
22; Mazmur 59:9; Mazmur 115:3; Amsal 1:26; Yesaya 40:22; 
Zakharia 1:15; Lukas 19:27,43,44; Kisah Para Rasul 2:34-36; 

Kisah Para Rasul 5:30,31; Ibrani 12:22-25; Wahyu 14:1; Wahyu 
19:15.

B01 Mesias adalah Anak Allah.

B04 Atribut Ketuhanan Mesias.

MAZMUR 2:7 Aku mau menceritakan 

tentang ketetapan TUHAN; Ia berkata 

kepadaku: “Anak-Ku engkau! Engkau telah 

Kuperanakkan pada hari ini.

MATIUS 3:17 lalu terdengarlah suara dari 

sorga yang mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang 

Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”

MAZMUR
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MATIUS 25:31 Apabila Anak Manusia datang 

dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 

bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan 

bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.

KISAH PARA RASUL 13:32 Dan kami sekarang 

memberitakan kabar kesukaan kepada 

kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan 

kepada nenek moyang kita,

33 telah digenapi Allah kepada kita, keturunan 

mereka, dengan membangkitkan Yesus, 

seperti yang ada tertulis dalam mazmur 

kedua: Anak-Ku Engkau! Aku telah 

memperanakkan Engkau pada hari ini.

ROMA 1:1 Dari Paulus, hamba Kristus 

Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan 

dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah.

2 Injil itu telah dijanjikan-Nya sebelumnya 

dengan perantaraan nabi-nabi-Nya dalam 

kitab-kitab suci,

3 tentang Anak-Nya, yang menurut daging 

diperanakkan dari keturunan Daud,

4 dan menurut Roh kekudusan dinyatakan 

oleh kebangkitan-Nya dari antara orang 

mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang 

berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita.

IBRANI 5:5 Demikian pula Kristus 

tidak memuliakan diri-Nya sendiri dengan 

menjadi Imam Besar, tetapi dimuliakan oleh 

Dia yang berfirman kepada-Nya: “Anak-Ku 

Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada 

hari ini”,

6 sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas 

lain: “Engkau adalah Imam untuk selama-

lamanya, menurut peraturan Melkisedek.”

Lihat juga Matius 16:16; Matius 17:5; Yohanes 1:14,18; Roma 
1:1-4; Ibrani 1:5,6.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 2:8 Mintalah kepada-Ku, maka 

bangsa-bangsa akan Kuberikan kepadamu 

menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi 

menjadi kepunyaanmu.

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

2 Sama seperti Engkau telah memberikan 

kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, 

demikian pula Ia akan memberikan hidup 

yang kekal kepada semua yang telah Engkau 

berikan kepada-Nya.

3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa 

mereka mengenal Engkau, satu-satunya 

Allah yang benar, dan mengenal Yesus 

Kristus yang telah Engkau utus.

4 Aku telah mempermuliakan Engkau di 

bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan 

yang Engkau berikan kepada-Ku untuk 

melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah 

Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan 

yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia 

ada.

FILIPI 2:9  Itulah sebabnya Allah sangat 

meninggikan Dia dan mengaruniakan 

kepada-Nya nama di atas segala nama, 

10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 

segala yang ada di langit dan yang ada di atas 

bumi dan yang ada di bawah bumi, 

11 dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus 

adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!
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Lihat juga #1; #2; #4; Mazmur 22:18; Kisah Para Rasul 20:21; 
Kisah Para Rasul 26:18-20; Roma 16:26; 1 Tesalonika 1:9; Wahyu 

7:9-12; Wahyu 15:4.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 2:9 Engkau akan meremukkan 

mereka dengan gada besi, memecahkan 

mereka seperti tembikar tukang periuk.”

WAHYU 2:26 Dan barangsiapa 

menang dan melakukan pekerjaan-Ku 

sampai kesudahannya, kepadanya akan 

Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa;

27 dan ia akan memerintah mereka dengan 

tongkat besi; mereka akan diremukkan 

seperti tembikar tukang periuk--sama seperti 

yang Kuterima dari Bapa-Ku--

WAHYU 12:5 Maka ia melahirkan seorang 

Anak laki-laki, yang akan menggembalakan 

semua bangsa dengan gada besi; tiba-tiba 

Anaknya itu dirampas dan dibawa lari 

kepada Allah dan ke takhta-Nya.

Lihat juga #1; Mazmur 21:9,10; Mazmur 89:23; Yesaya 30:14; 
Yesaya 60:12; Daniel 2:44.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 2:10 Oleh sebab itu, hai raja-

raja, bertindaklah bijaksana, terimalah 

pengajaran, hai para hakim dunia!

11 Beribadahlah kepada TUHAN dengan takut 

dan ciumlah kaki-Nya dengan gemetar,

12 supaya Ia jangan murka dan kamu binasa 

di jalan, sebab mudah sekali murka-Nya 

menyala. Berbahagialah semua orang yang 

berlindung pada-Nya!

YESAYA 60:1 Bangkitlah, menjadi 

teranglah, sebab terangmu datang, dan 

kemuliaan TUHAN terbit atasmu.

2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi 

bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-

bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, 

dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.

3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang 

kepada terangmu, dan raja-raja kepada 

cahaya yang terbit bagimu.

4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke 

sekeliling, mereka semua datang berhimpun 

kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang 

dari jauh, dan anak-anakmu perempuan 

digendong.

5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat 

dan berseri-seri, engkau akan tercengang 

dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan 

dari seberang laut akan beralih kepadamu, 

dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang 

kepadamu.

YOHANES 5:23 supaya semua orang 

menghormati Anak sama seperti mereka 

menghormati Bapa. Barangsiapa tidak 

menghormati Anak, ia juga tidak 
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menghormati Bapa, yang mengutus Dia.

2 TESALONIKA 1:8 dan mengadakan 

pembalasan terhadap mereka yang tidak 

mau mengenal Allah dan tidak mentaati 

Injil Yesus, Tuhan kita.

9 Mereka ini akan menjalani hukuman 

kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari 

hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-

Nya,

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

12 Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas 

kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan 

pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak 

diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri.

13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup 

dalam darah dan nama-Nya ialah: “Firman 

Allah.”

14 Dan semua pasukan yang di sorga 

mengikuti Dia; mereka menunggang kuda 

putih dan memakai lenan halus yang putih 

bersih.

15 Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah 

pedang tajam yang akan memukul segala 

bangsa. Dan Ia akan menggembalakan 

mereka dengan gada besi dan Ia akan 

memeras anggur dalam kilangan anggur, 

yaitu kegeraman murka Allah, Yang 

Mahakuasa.

16 Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis 

suatu nama, yaitu: “Raja segala raja dan 

Tuan di atas segala tuan.”

Lihat juga #1; #2; Mazmur 40:5; Mazmur 84:13; Mazmur 
146:3-5; Amsal 16:20; Yeremia 17:7; Roma 10:11; Ibrani 1:5; Ibrani 

12:22-25,28,29; 1 Petrus 2:6; 1 Petrus 1:21.

E25 Mesias akan dipercaya dan dipuja.

MAZMUR 8:1 Untuk pemimpin biduan. 

Menurut lagu: Gitit. Mazmur Daud. (8-2) 

Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya 

nama-Mu di seluruh bumi! Keagungan-Mu 

yang mengatasi langit dinyanyikan.

2 Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya 

nama-Mu di seluruh bumi! Keagungan-Mu 

yang mengatasi langit dinyanyikan.

3 Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang 

menyusu telah Kauletakkan dasar kekuatan 

karena lawan-Mu, untuk membungkamkan 

musuh dan pendendam.

MATIUS 11:25 Pada waktu itu berkatalah 

Yesus: “Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, 

Tuhan langit dan bumi, karena semuanya 

itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak 

dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan 

kepada orang kecil.

MATIUS 21:15 Tetapi ketika imam-imam 

kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-

mujizat yang dibuat-Nya itu dan anak-anak 

yang berseru dalam Bait Allah: “Hosana bagi 

Anak Daud!” hati mereka sangat jengkel,

16 lalu mereka berkata kepada-Nya: “Engkau 

dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?” 

Kata Yesus kepada mereka: “Aku dengar; 

belum pernahkah kamu baca: Dari mulut 

bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu 

Engkau telah menyediakan puji-pujian?”

Lihat juga Lukas 10:21; 1 Korintus 1:27.

B07 Kemahakuasaan Mesias.

MAZMUR 8:7 Engkau membuat dia 
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berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-

galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya:

EFESUS 1:22 Dan segala sesuatu telah 

diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan 

Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat 

sebagai Kepala dari segala yang ada.

Lihat juga Matius 28:18; Ibrani 1:2; Ibrani 2:8.

A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

F01 Kematian Mesias telah dinubuatkan.

G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

     

MAZMUR 16:8 Aku senantiasa memandang 

kepada TUHAN; karena Ia berdiri di sebelah 

kananku, aku tidak goyah.

9 Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku 

bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam 

dengan tenteram;

10 sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke 

dunia orang mati, dan tidak membiarkan 

Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.

11 Engkau memberitahukan kepadaku jalan 

kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita 

berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada 

nikmat senantiasa.

MAZMUR 49:16 Tetapi Allah akan 

membebaskan nyawaku dari cengkeraman 

dunia orang mati, sebab Ia akan menarik 

aku. Sela

MAZMUR 71:20 Engkau yang telah membuat 

aku mengalami banyak kesusahan dan 

malapetaka, Engkau akan menghidupkan 

aku kembali, dan dari samudera raya bumi 

Engkau akan menaikkan aku kembali.

YESAYA 25:8 Ia akan meniadakan maut 

untuk seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan 

menghapuskan air mata dari pada segala 

muka; dan aib umat-Nya akan dijauhkan-

Nya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah 

mengatakannya.

KISAH PARA RASUL 2:25 Sebab Daud 

berkata tentang Dia: Aku senantiasa 

memandang kepada Tuhan, karena Ia 

berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.

26 Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku 

bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam 

dengan tenteram,

27 sebab Engkau tidak menyerahkan aku 

kepada dunia orang mati, dan tidak 

membiarkan Orang Kudus-Mu melihat 

kebinasaan.

28 Engkau memberitahukan kepadaku jalan 

kehidupan; Engkau akan melimpahi aku 

dengan sukacita di hadapan-Mu.

29 Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata 

dengan terus terang kepadamu tentang 

Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan 

dikubur, dan kuburannya masih ada pada 

kita sampai hari ini.

30 Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, 

bahwa Allah telah berjanji kepadanya 

dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan 

mendudukkan seorang dari keturunan Daud 

sendiri di atas takhtanya.

31 Karena itu ia telah melihat ke depan dan 

telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, 

ketika ia mengatakan, bahwa Dia tidak 

ditinggalkan di dalam dunia orang mati, 

dan bahwa daging-Nya tidak mengalami 

kebinasaan.

KISAH PARA RASUL 13:33 telah digenapi 

Allah kepada kita, keturunan mereka, 
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dengan membangkitkan Yesus, seperti yang 

ada tertulis dalam mazmur kedua: Anak-Ku 

Engkau! Aku telah memperanakkan Engkau 

pada hari ini.

34 Allah telah membangkitkan Dia dari antara 

orang mati dan Ia tidak akan diserahkan 

kembali kepada kebinasaan. Hal itu 

dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini: 

Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji 

yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah 

Kuberikan kepada Daud.

35 Sebab itu Ia mengatakan dalam mazmur 

yang lain: Engkau tidak akan membiarkan 

Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.

36 Sebab Daud melakukan kehendak Allah 

pada zamannya, lalu ia mangkat dan 

dibaringkan di samping nenek moyangnya, 

dan ia memang diserahkan kepada 

kebinasaan.

37 Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak 

demikian.

WAHYU 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah 

mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai 

selama-lamanya dan Aku memegang segala 

kunci maut dan kerajaan maut.

Lihat juga Mazmur 30:4; Mazmur 86:13; Yesaya 26:19; Hosea 
6:2; Hosea 13:14; Matius 27:52,53; Yohanes 8:51-55; Kisah Para 

Rasul 3:14,15; 1 Korintus 15:20,26,42,54,55.

B18 Kekudusan, keindahan dan kemuliaan 

Mesias.

MAZMUR 17:15 Tetapi aku, dalam kebenaran 

akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu 

bangun aku akan menjadi puas dengan 

rupa-Mu.

MATIUS 25:31 Apabila Anak Manusia 

datang dalam kemuliaan-Nya dan semua 

malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia 

akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-

Nya.

LUKAS 9:26 Sebab barangsiapa malu 

karena Aku dan karena perkataan-Ku, Anak 

Manusia juga akan malu karena orang itu, 

apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan-

Nya dan dalam kemuliaan Bapa dan 

malaikat-malaikat kudus.

LUKAS 9:32 Sementara itu Petrus dan 

teman-temannya telah tertidur dan ketika 

mereka terbangun mereka melihat Yesus 

dalam kemuliaan-Nya: dan kedua orang 

yang berdiri di dekat-Nya itu.

33 Dan ketika kedua orang itu hendak 

meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada-

Nya: “Guru, betapa bahagianya kami berada 

di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 

tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk 

Musa dan satu untuk Elia.” Tetapi Petrus 

tidak tahu apa yang dikatakannya itu.

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

YOHANES 11:40 Jawab Yesus: “Bukankah 

sudah Kukatakan kepadamu: Jikalau engkau 

percaya engkau akan melihat kemuliaan 

Allah?”

YOHANES 17:22 Dan Aku telah memberikan 

kepada mereka kemuliaan, yang Engkau 

berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi 
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satu, sama seperti Kita adalah satu:

23 Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam 

Aku supaya mereka sempurna menjadi 

satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang 

telah mengutus Aku dan bahwa Engkau 

mengasihi mereka, sama seperti Engkau 

mengasihi Aku.

24 Ya Bapa, Aku mau supaya, di manapun 

Aku berada, mereka juga berada bersama-

sama dengan Aku, mereka yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka 

memandang kemuliaan-Ku yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau 

telah mengasihi Aku sebelum dunia 

dijadikan.

KISAH PARA RASUL 7:55 Tetapi Stefanus, 

yang penuh dengan Roh Kudus, menatap 

ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan 

Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.

ROMA 8:18 Sebab aku yakin, bahwa 

penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat 

dibandingkan dengan kemuliaan yang akan 

dinyatakan kepada kita.

1 KORINTUS 13:12 Karena sekarang 

kita melihat dalam cermin suatu gambaran 

yang samar-samar, tetapi nanti kita akan 

melihat muka dengan muka. Sekarang aku 

hanya mengenal dengan tidak sempurna, 

tetapi nanti aku akan mengenal dengan 

sempurna, seperti aku sendiri dikenal.

2 KORINTUS 3:18 Dan kita semua 

mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan 

muka yang tidak berselubung. Dan karena 

kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang 

adalah Roh, maka kita diubah menjadi 

serupa dengan gambar-Nya, dalam 

kemuliaan yang semakin besar.

1 YOHANES 3:2 Saudara-saudaraku yang 

kekasih, sekarang kita adalah anak-anak 

Allah, tetapi belum nyata apa keadaan 

kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa 

apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita 

akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita 

akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 

sebenarnya.

Lihat juga Mazmur 104:31; Mazmur 138:5; Yesaya 6:1-5; Yesaya 
24:14; Yesaya 35:2; Yesaya 40:5; Yesaya 60:1; Yesaya 61:6; 

Yehezkiel 3:23; Yehezkiel 10:4; Habakuk 2:14; Matius 8:38; Matius 
19:28; Markus 8:38; Markus 13:26; Lukas 19:38; Yohanes 12:41.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 18:5 Tali-tali maut telah meliliti 

aku, dan banjir-banjir jahanam telah 

menimpa aku,

6 tali-tali dunia orang mati telah membelit 

aku, perangkap-perangkap maut terpasang 

di depanku.

7 Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru 

kepada TUHAN, kepada Allahku aku 

berteriak minta tolong. Ia mendengar 

suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong 

kepada-Nya sampai ke telinga-Nya.

MAZMUR 88:7 Telah Kautaruh aku dalam 

liang kubur yang paling bawah, dalam 

kegelapan, dalam tempat yang dalam.

8 Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan 

segala pecahan ombak-Mu Kautindihkan 

kepadaku. Sela

MAZMUR 116:3 Tali-tali maut telah meliliti 

aku, dan kegentaran terhadap dunia 

orang mati menimpa aku, aku mengalami 
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kesesakan dan kedukaan.

MARKUS 14:33 Dan Ia membawa Petrus, 

Yakobus dan Yohanes serta-Nya. Ia sangat 

takut dan gentar,

34 lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku 

sangat sedih, seperti mau mati rasanya. 

Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah.”

35 Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah 

dan berdoa supaya, sekiranya mungkin, saat 

itu lalu dari pada-Nya.

36 Kata-Nya: “Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang 

mustahil bagi-Mu, ambillah cawan ini dari 

pada-Ku, tetapi janganlah apa yang Aku 

kehendaki, melainkan apa yang Engkau 

kehendaki.”

LUKAS 22:44 Ia sangat ketakutan dan 

makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-

Nya menjadi seperti titik-titik darah yang 

bertetesan ke tanah.

IBRANI 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai 

manusia, Ia telah mempersembahkan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis 

dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 

kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.

B11 Ketaatan Mesias.

MAZMUR 18:22 sebab aku tetap mengikuti 

jalan TUHAN dan tidak berlaku fasik 

terhadap Allahku.

23 Sebab segala hukum-Nya kuperhatikan, 

dan ketetapan-Nya tidaklah kujauhkan dari 

padaku;

24 aku berlaku tidak bercela di hadapan-Nya, 

dan menjaga diri terhadap kesalahan.

25 Karena itu TUHAN membalas kepadaku 

sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan 

kesucian tanganku di depan mata-Nya.

LUKAS 23:4 Kata Pilatus kepada imam-

imam kepala dan seluruh orang banyak itu: 

“Aku tidak mendapati kesalahan apapun 

pada orang ini.”

LUKAS 23:14 dan berkata kepada mereka: 

“Kamu telah membawa orang ini kepadaku 

sebagai seorang yang menyesatkan 

rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku 

telah memeriksa-Nya, dan dari kesalahan-

kesalahan yang kamu tuduhkan kepada-Nya 

tidak ada yang kudapati pada-Nya.

LUKAS 23:22 Kata Pilatus untuk ketiga 

kalinya kepada mereka: “Kejahatan apa 

yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? 

Tidak ada suatu kesalahanpun yang kudapati 

pada-Nya, yang setimpal dengan hukuman 

mati. Jadi aku akan menghajar Dia, lalu 

melepaskan-Nya.”

IBRANI 7:26 Sebab Imam Besar yang 

demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang 

saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah 

dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi 

dari pada tingkat-tingkat sorga,

Lihat juga Keluaran 23:21; Mazmur 1:2; Mazmur 37:31; Mazmur 
40:9; Mazmur 119:1,44,51,97,102; Yeremia 31:33; Yehezkiel 36:27; 

Yohanes 18:38; Yohanes 19:4,6.
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A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

E13 Tuhan mengesahkan pelayanan Mesias.

MAZMUR 20:5 Kiranya diberikan-Nya 

kepadamu apa yang kaukehendaki 

dan dijadikan-Nya berhasil apa yang 

kaurancangkan.

6 Kami mau bersorak-sorai tentang 

kemenanganmu dan mengangkat panji-

panji demi nama Allah kita; kiranya TUHAN 

memenuhi segala permintaanmu.

7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN 

memberi kemenangan kepada orang yang 

diurapi-Nya dan menjawabnya dari sorga-

Nya yang kudus dengan kemenangan yang 

gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya.

MAZMUR 132:17 Di sanalah Aku akan 

menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, 

Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi 

orang yang Kuurapi.

18 Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian 

penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan 

bersemarak mahkotanya.”

YOHANES 11:42 Aku tahu, bahwa Engkau 

selalu mendengarkan Aku, tetapi oleh 

karena orang banyak yang berdiri di sini 

mengelilingi Aku, Aku mengatakannya, 

supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah 

yang telah mengutus Aku.”

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

2 Sama seperti Engkau telah memberikan 

kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, 

demikian pula Ia akan memberikan hidup 

yang kekal kepada semua yang telah Engkau 

berikan kepada-Nya.

3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa 

mereka mengenal Engkau, satu-satunya 

Allah yang benar, dan mengenal Yesus 

Kristus yang telah Engkau utus.

4 Aku telah mempermuliakan Engkau di 

bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan 

yang Engkau berikan kepada-Ku untuk 

melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah 

Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan 

yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia 

ada.

KISAH PARA RASUL 2:36 Jadi seluruh kaum 

Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah 

telah membuat Yesus, yang kamu salibkan 

itu, menjadi Tuhan dan Kristus.”

KISAH PARA RASUL 5:31 Dialah yang telah 

ditinggikan oleh Allah sendiri dengan 

tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan 

Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat 

dan menerima pengampunan dosa.

IBRANI 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai 

manusia, Ia telah mempersembahkan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis 

dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 

kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.

Lihat juga Mazmur 13:6; Mazmur 18:36,50; Mazmur 28:8; 
Yesaya 57:15; Matius 6:9; Yohanes 9:31; Kisah Para Rasul 2:33.
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A04 Mesias ada dalam kekekalan.

     

MAZMUR 21:5 Hidup dimintanya dari pada-

Mu; Engkau memberikannya kepadanya, 

dan umur panjang untuk seterusnya dan 

selama-lamanya.

YESAYA 53:10 Tetapi TUHAN berkehendak 

meremukkan dia dengan kesakitan. 

Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai 

korban penebus salah, ia akan melihat 

keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 

kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya.

MATIUS 28:5 Akan tetapi malaikat itu 

berkata kepada perempuan-perempuan 

itu: “Janganlah kamu takut; sebab aku tahu 

kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.

6 Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, 

sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, 

lihatlah tempat Ia berbaring.

YOHANES 11:25 Jawab Yesus: “Akulah 

kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya 

kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah 

mati,

WAHYU 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah 

mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai 

selama-lamanya dan Aku memegang segala 

kunci maut dan kerajaan maut.

Lihat juga Mazmur 16:10,11; Mazmur 91:16.

B14 Mesias membuat kemuliaan Allah dikenal.

B18 Kekudusan, keindahan dan kemuliaan Mesias.

MAZMUR 21:6 Besar kemuliaannya karena 

kemenangan yang dari pada-Mu; keagungan 

dan semarak telah Kaukaruniakan 

kepadanya.

YOHANES 13:31 Sesudah Yudas pergi, 

berkatalah Yesus: “Sekarang Anak Manusia 

dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di 

dalam Dia.

32 Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, 

Allah akan mempermuliakan Dia juga di 

dalam diri-Nya, dan akan mempermuliakan 

Dia dengan segera.

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

2 Sama seperti Engkau telah memberikan 

kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, 

demikian pula Ia akan memberikan hidup 

yang kekal kepada semua yang telah Engkau 

berikan kepada-Nya.

3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa 

mereka mengenal Engkau, satu-satunya 

Allah yang benar, dan mengenal Yesus 

Kristus yang telah Engkau utus.

4 Aku telah mempermuliakan Engkau di 

bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan 

yang Engkau berikan kepada-Ku untuk 

melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah 

Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan 

yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia 

ada.

FILIPI 2:9 Itulah sebabnya Allah sangat 

meninggikan Dia dan mengaruniakan 

kepada-Nya nama di atas segala nama,

10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 

segala yang ada di langit dan yang ada di atas 
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bumi dan yang ada di bawah bumi,

11 dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus 

adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!

IBRANI 8:1 Inti segala yang kita 

bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam 

Besar yang demikian, yang duduk di sebelah 

kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,

WAHYU 5:13 Dan aku mendengar semua 

makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan 

yang di bawah bumi dan yang di laut dan 

semua yang ada di dalamnya, berkata: “Bagi 

Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak 

Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan 

kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!”

Lihat juga #2; Matius 28:18; Yohanes 17:22; Efesus 1:20-22; 1 
Petrus 3:22.

E16 Mesias akan memberkati umatNya.

MAZMUR 21:7 Ya, Engkau membuat dia 

menjadi berkat untuk seterusnya; Engkau 

memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-

Mu.

8 Sebab raja percaya kepada TUHAN, dan 

karena kasih setia Yang Mahatinggi ia tidak 

goyang.

KISAH PARA RASUL 3:26   Dan bagi kamulah 

pertama-tama Allah membangkitkan Hamba-

Nya dan mengutus-Nya kepada kamu, supaya 

Ia memberkati kamu dengan memimpin 

kamu masing-masing kembali dari segala 

kejahatanmu.”

GALATIA 3:9 Jadi mereka yang hidup dari 

iman, merekalah yang diberkati bersama-

sama dengan Abraham yang beriman itu.

GALATIA 3:14 Yesus Kristus telah membuat 

ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham 

sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga 

oleh iman kita menerima Roh yang telah 

dijanjikan itu.

EFESUS 1:3 Terpujilah Allah dan Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus 

telah mengaruniakan kepada kita segala 

berkat rohani di dalam sorga.

IBRANI 2:13 dan lagi: “Aku akan menaruh 

kepercayaan kepada-Nya,” dan lagi: 

“Sesungguhnya, inilah Aku dan anak-anak 

yang telah diberikan Allah kepada-Ku.”

Lihat juga #1; Kejadian 12:2; Mazmur 16:8,11; Mazmur 18:3; 
Mazmur 63:3-6; Mazmur 91:2,9.

F01 Kematian Mesias telah dinubuatkan.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:1 Untuk pemimpin biduan. 

Menurut lagu: Rusa di kala fajar. Mazmur 

Daud. (22-2) Allahku, Allahku, mengapa 

Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, 

tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong 

aku.

2 Allahku, Allahku, mengapa Engkau 

meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi 

Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.

3 Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, 

tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada 

waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.

MATIUS 27:45 Mulai dari jam dua belas 

kegelapan meliputi seluruh daerah itu 
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sampai jam tiga.

46 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan 

suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” 

Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa 

Engkau meninggalkan Aku?

LUKAS 22:41 Kemudian Ia menjauhkan 

diri dari mereka kira-kira sepelempar batu 

jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-

Nya:

42 Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah 

cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah 

kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah 

yang terjadi.

43 Maka seorang malaikat dari langit 

menampakkan diri kepada-Nya untuk 

memberi kekuatan kepada-Nya.

44 Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-

sungguh berdoa. Peluh-Nya menjadi seperti 

titik-titik darah yang bertetesan ke tanah.

45 Lalu Ia bangkit dari doa-Nya dan kembali 

kepada murid-murid-Nya, tetapi Ia 

mendapati mereka sedang tidur karena 

dukacita.

46 Kata-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu 

tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya 

kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.”

IBRANI 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai 

manusia, Ia telah mempersembahkan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis 

dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 

kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.

Lihat juga Mazmur 22:12; Mazmur 32:3,4; Mazmur 38:9; Matius 
26:39; Markus 15:34; Lukas 24:44.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:7 Tetapi aku ini ulat dan bukan 

orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang 

banyak.

YESAYA 53:3 Ia dihina dan dihindari 

orang, seorang yang penuh kesengsaraan 

dan yang biasa menderita kesakitan; ia 

sangat dihina, sehingga orang menutup 

mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia 

tidak masuk hitungan.

MATIUS 12:24 Tetapi ketika orang Farisi 

mendengarnya, mereka berkata: “Dengan 

Beelzebul, penghulu setan, Ia mengusir 

setan.”

MATIUS 27:28 Mereka menanggalkan 

pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu 

kepada-Nya.

MARKUS 9:12 Jawab Yesus: “Memang Elia 

akan datang dahulu dan memulihkan segala 

sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan 

yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, 

bahwa Ia akan banyak menderita dan akan 

dihinakan?

LUKAS 23:38 Ada juga tulisan di atas 

kepala-Nya: “Inilah raja orang Yahudi”.

39 Seorang dari penjahat yang di gantung itu 

menghujat Dia, katanya: “Bukankah Engkau 

adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan 

kami!”

YOHANES 7:20 Orang banyak itu menjawab: 

“Engkau kerasukan setan; siapakah yang 

berusaha membunuh Engkau?”
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YOHANES 7:47 Jawab orang-orang Farisi 

itu kepada mereka: “Adakah kamu juga 

disesatkan?

48 Adakah seorang di antara pemimpin-

pemimpin yang percaya kepada-Nya, atau 

seorang di antara orang-orang Farisi?

49 Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal 

hukum Taurat, terkutuklah mereka!”

Lihat juga Mazmur 31:12; Mazmur 44:14; Mazmur 69:8-13,19,21; 
Mazmur 88:9; Mazmur 89:42; Mazmur 109:25; Yesaya 37:22; 

Yesaya 49:7; Ratapan 3:30; Ibrani 13:12.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:8 Semua yang melihat aku 

mengolok-olok aku, mereka mencibirkan 

bibirnya, menggelengkan kepalanya:

MATIUS 27:29 Mereka menganyam sebuah 

mahkota duri dan menaruhnya di atas 

kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang 

buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian 

mereka berlutut di hadapan-Nya dan 

mengolok-olokkan Dia, katanya: “Salam, hai 

Raja orang Yahudi!”

MATIUS 27:39 Orang-orang yang lewat 

di sana menghujat Dia dan sambil 

menggelengkan kepala,

40 mereka berkata: “Hai Engkau yang 

mau merubuhkan Bait Suci dan mau 

membangunnya kembali dalam tiga hari, 

selamatkanlah diri-Mu jikalau Engkau Anak 

Allah, turunlah dari salib itu!”

LUKAS 16:14 Semuanya itu didengar oleh 

orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, 

dan mereka mencemoohkan Dia.

LUKAS 23:11 Maka mulailah Herodes dan 

pasukannya menista dan mengolok-olokkan 

Dia, ia mengenakan jubah kebesaran 

kepada-Nya lalu mengirim Dia kembali 

kepada Pilatus.

LUKAS 23:35 Orang banyak berdiri di 

situ dan melihat semuanya. Pemimpin-

pemimpin mengejek Dia, katanya: “Orang 

lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia 

menyelamatkan diri-Nya sendiri, jika Ia 

adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.”

36 Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan 

Dia; mereka mengunjukkan anggur asam 

kepada-Nya

Lihat juga Mazmur 109:25; Yesaya 37:22,23; Yesaya 57:4; Markus 
15:20,29; Lukas 23:21-23.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:9 “Ia menyerah kepada 

TUHAN; biarlah Dia yang meluputkannya, 

biarlah Dia yang melepaskannya! Bukankah 

Dia berkenan kepadanya?”

MATIUS 27:41 Demikian juga imam-imam 

kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan 

tua-tua mengolok-olokkan Dia dan mereka 

berkata:

42 Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya 

sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia Raja 

Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu dan 

kami akan percaya kepada-Nya.

43 Ia menaruh harapan-Nya pada Allah: 

baiklah Allah menyelamatkan Dia, jikalau 

Allah berkenan kepada-Nya! Karena Ia telah 

berkata: Aku adalah Anak Allah.”
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2 KORINTUS 13:4 Karena sekalipun Ia telah 

disalibkan oleh karena kelemahan, namun 

Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami 

adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan 

hidup bersama-sama dengan Dia untuk 

kamu karena kuasa Allah.

Lihat juga Mazmur 42:11; Markus 15:30-32; Lukas 23:35.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:10 Ya, Engkau yang 

mengeluarkan aku dari kandungan; Engkau 

yang membuat aku aman pada dada ibuku.

11 Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir, 

sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah 

Allahku.

LUKAS 2:40 Anak itu bertambah besar 

dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih 

karunia Allah ada pada-Nya.

WAHYU 12:4 Dan ekornya menyeret 

sepertiga dari bintang-bintang di langit dan 

melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu 

berdiri di hadapan perempuan yang hendak 

melahirkan itu, untuk menelan Anaknya, 

segera sesudah perempuan itu melahirkan-

Nya.

5 Maka ia melahirkan seorang Anak laki-laki, 

yang akan menggembalakan semua bangsa 

dengan gada besi; tiba-tiba Anaknya itu 

dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan 

ke takhta-Nya.

Lihat juga Mazmur 71:6,17; Yesaya 7:14,15; Yesaya 49:1,2; Lukas 
1:30-33; Lukas 2:52.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:12 Janganlah jauh dari padaku, 

sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada 

yang menolong.

MATIUS 26:31 Maka berkatalah Yesus 

kepada mereka: “Malam ini kamu semua 

akan tergoncang imanmu karena Aku. 

Sebab ada tertulis: Aku akan membunuh 

gembala dan kawanan domba itu akan 

tercerai-berai.

MATIUS 26:56 Akan tetapi semua ini 

terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam 

kitab nabi-nabi.” Lalu semua murid itu 

meninggalkan Dia dan melarikan diri.

MATIUS 26:72 Dan ia menyangkalnya pula 

dengan bersumpah: “Aku tidak kenal orang 

itu.”

73 Tidak lama kemudian orang-orang yang ada 

di situ datang kepada Petrus dan berkata: 

“Pasti engkau juga salah seorang dari 

mereka, itu nyata dari bahasamu.”

74 Maka mulailah Petrus mengutuk dan 

bersumpah: “Aku tidak kenal orang itu.” 

Dan pada saat itu berkokoklah ayam.

YOHANES 16:32 Lihat, saatnya datang, 

bahkan sudah datang, bahwa kamu 

diceraiberaikan masing-masing ke 

tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan 

Aku seorang diri. Namun Aku tidak seorang 

diri, sebab Bapa menyertai Aku.

Lihat juga Mazmur 10:1; Mazmur 38:22; Mazmur 59:1-3; 
Mazmur 71:12; Matius 26:31-56.
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F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:13 Banyak lembu jantan 

mengerumuni aku; banteng-banteng dari 

Basan mengepung aku;

14 mereka mengangakan mulutnya terhadap 

aku seperti singa yang menerkam dan 

mengaum.

MATIUS 26:3 Pada waktu itu 

berkumpullah imam-imam kepala dan tua-

tua bangsa Yahudi di istana Imam Besar 

yang bernama Kayafas,

4 dan mereka merundingkan suatu rencana 

untuk menangkap Yesus dengan tipu 

muslihat dan untuk membunuh Dia.

MATIUS 26:59 Imam-imam kepala, malah 

seluruh Mahkamah Agama mencari 

kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia 

dapat dihukum mati,

60 tetapi mereka tidak memperolehnya, 

walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi 

akhirnya tampillah dua orang,

61 yang mengatakan: “Orang ini berkata: 

Aku dapat merubuhkan Bait Allah dan 

membangunnya kembali dalam tiga hari.”

62 Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata 

kepada-Nya: “Tidakkah Engkau memberi 

jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini 

terhadap Engkau?”

63 Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam 

Besar itu kepada-Nya: “Demi Allah yang 

hidup, katakanlah kepada kami, apakah 

Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak.”

64 Jawab Yesus: “Engkau telah mengatakannya. 

Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai 

sekarang kamu akan melihat Anak Manusia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa 

dan datang di atas awan-awan di langit.”

65 Maka Imam Besar itu mengoyakkan 

pakaiannya dan berkata: “Ia menghujat 

Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? 

Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya.

MATIUS 27:1 Ketika hari mulai siang, 

semua imam kepala dan tua-tua bangsa 

Yahudi berkumpul dan mengambil 

keputusan untuk membunuh Yesus.

KISAH PARA RASUL 4:27 Sebab 

sesungguhnya telah berkumpul di dalam 

kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta 

bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel 

melawan Yesus, Hamba-Mu yang kudus, 

yang Engkau urapi,

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:15 Seperti air aku tercurah, 

dan segala tulangku terlepas dari sendinya; 

hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di 

dalam dadaku;

MATIUS 26:38 lalu kata-Nya kepada mereka: 

“Hati-Ku sangat sedih, seperti mau mati 

rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-

jagalah dengan Aku.”

LUKAS 22:44 Ia sangat ketakutan dan 

makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-

Nya menjadi seperti titik-titik darah yang 

bertetesan ke tanah.

YOHANES 12:27 Sekarang jiwa-Ku terharu 

dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, 

selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab 

untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini.
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YOHANES 19:32 Maka datanglah prajurit-

prajurit lalu mematahkan kaki orang yang 

pertama dan kaki orang yang lain yang 

disalibkan bersama-sama dengan Yesus;

33 tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus 

dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka 

tidak mematahkan kaki-Nya,

34 tetapi seorang dari antara prajurit itu 

menikam lambung-Nya dengan tombak, dan 

segera mengalir keluar darah dan air.

35 Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang 

memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya 

benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan 

kebenaran, supaya kamu juga percaya.

36 Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang 

tertulis dalam Kitab Suci: “Tidak ada tulang-

Nya yang akan dipatahkan.”

37 Dan ada pula nas yang mengatakan: 

“Mereka akan memandang kepada Dia yang 

telah mereka tikam.”

Lihat juga Markus 14:33,34.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:16 kekuatanku kering seperti 

beling, lidahku melekat pada langit-langit 

mulutku; dan dalam debu maut Kauletakkan 

aku.

MATIUS 27:50 Yesus berseru pula dengan 

suara nyaring lalu menyerahkan nyawa-Nya.

YOHANES 19:28 Sesudah itu, karena Yesus 

tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai, 

berkatalah Ia--supaya genaplah yang ada 

tertulis dalam Kitab Suci--:”Aku haus!”

29 Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. 

Maka mereka mencucukkan bunga karang, 

yang telah dicelupkan dalam anggur asam, 

pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya 

ke mulut Yesus.

30 Sesudah Yesus meminum anggur asam 

itu, berkatalah Ia: “Sudah selesai.” Lalu Ia 

menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan 

nyawa-Nya.

1 KORINTUS 15:3 Sebab yang sangat penting 

telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa 

yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa 

Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, 

sesuai dengan Kitab Suci,

Lihat juga Mazmur 32:3,4; Mazmur 69:4,21; Yesaya 53:12; Ibrani 
2:14; Ibrani 9:14.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:17 Sebab anjing-anjing 

mengerumuni aku, gerombolan penjahat 

mengepung aku, mereka menusuk tangan 

dan kakiku.

MARKUS 15:16 Kemudian serdadu-serdadu 

membawa Yesus ke dalam istana, yaitu 

gedung pengadilan, dan memanggil seluruh 

pasukan berkumpul.

17 Mereka mengenakan jubah ungu kepada-

Nya, menganyam sebuah mahkota duri dan 

menaruhnya di atas kepala-Nya.

18 Kemudian mereka mulai memberi hormat 

kepada-Nya, katanya: “Salam, hai raja orang 

Yahudi!”

19 Mereka memukul kepala-Nya dengan 

buluh, dan meludahi-Nya dan berlutut 

menyembah-Nya.

20 Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka 

menanggalkan jubah ungu itu dari pada-Nya 
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dan mengenakan pula pakaian-Nya kepada-

Nya. (15-20b) Kemudian Yesus dibawa ke 

luar untuk disalibkan.

LUKAS 11:53 Dan setelah Yesus berangkat 

dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-

orang Farisi terus-menerus mengintai dan 

membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal.

54 Untuk itu mereka berusaha memancing-

Nya, supaya mereka dapat menangkap-Nya 

berdasarkan sesuatu yang diucapkan-Nya.

LUKAS 23:10 Sementara itu imam-imam 

kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan 

dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang 

berat terhadap Dia.

11 Maka mulailah Herodes dan pasukannya 

menista dan mengolok-olokkan Dia, ia 

mengenakan jubah kebesaran kepada-Nya 

lalu mengirim Dia kembali kepada Pilatus.

LUKAS 23:23 Tetapi dengan berteriak 

mereka mendesak dan menuntut, supaya Ia 

disalibkan, dan akhirnya mereka menang 

dengan teriak mereka.

YOHANES 19:37 Dan ada pula nas yang 

mengatakan: “Mereka akan memandang 

kepada Dia yang telah mereka tikam.”

YOHANES 20:25 Maka kata murid-murid 

yang lain itu kepadanya: “Kami telah melihat 

Tuhan!” Tetapi Tomas berkata kepada 

mereka: “Sebelum aku melihat bekas 

paku pada tangan-Nya dan sebelum aku 

mencucukkan jariku ke dalam bekas paku 

itu dan mencucukkan tanganku ke dalam 

lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan 

percaya.”

YOHANES 20:27 Kemudian Ia berkata 

kepada Tomas: “Taruhlah jarimu di sini dan 

lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu 

dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan 

jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan 

percayalah.”

Lihat juga Mazmur 40:7; Mazmur 86:14; Zakharia 12:10; Matius 
27:41-43; Markus 15:29-32; Lukas 23:35; Wahyu 22:15.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:18 Segala tulangku dapat 

kuhitung; mereka menonton, mereka 

memandangi aku.

MARKUS 15:29 Orang-orang yang lewat 

di sana menghujat Dia, dan sambil 

menggelengkan kepala mereka berkata: “Hai 

Engkau yang mau merubuhkan Bait Suci 

dan mau membangunnya kembali dalam 

tiga hari,

30 turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-

Mu!”

31 Demikian juga imam-imam kepala bersama-

sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di 

antara mereka sendiri dan mereka berkata: 

“Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya 

sendiri tidak dapat Ia selamatkan!

32 Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari 

salib itu, supaya kita lihat dan percaya.” 

Bahkan kedua orang yang disalibkan 

bersama-sama dengan Dia mencela Dia 

juga.

LUKAS 23:27 Sejumlah besar orang 

mengikuti Dia; di antaranya banyak 

perempuan yang menangisi dan meratapi 

Dia.
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YOHANES 19:32 Maka datanglah prajurit-

prajurit lalu mematahkan kaki orang yang 

pertama dan kaki orang yang lain yang 

disalibkan bersama-sama dengan Yesus;

Lihat juga Mazmur 102:4-6; Yesaya 52:14; Matius 27:39-41.

F08 Rincian kematian Mesias.

MAZMUR 22:19 Mereka membagi-bagi 

pakaianku di antara mereka, dan mereka 

membuang undi atas jubahku.

YOHANES 19:23 Sesudah prajurit-prajurit 

itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil 

pakaian-Nya lalu membaginya menjadi 

empat bagian untuk tiap-tiap prajurit satu 

bagian--dan jubah-Nya juga mereka ambil. 

Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah 

hanya satu tenunan saja.

24 Karena itu mereka berkata seorang kepada 

yang lain: “Janganlah kita membaginya 

menjadi beberapa potong, tetapi baiklah 

kita membuang undi untuk menentukan 

siapa yang mendapatnya.” Demikianlah 

hendaknya supaya genaplah yang ada 

tertulis dalam Kitab Suci: “Mereka membagi-

bagi pakaian-Ku di antara mereka dan 

mereka membuang undi atas jubah-Ku.” 

Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu.

Lihat juga Matius 27:35; Markus 15:24; Lukas 23:34.

E25 Mesias akan dipercaya dan dipuja.

MAZMUR 22:23 Aku akan memasyhurkan 

nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan 

memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah:

IBRANI 2:11 Sebab Ia yang menguduskan 

dan mereka yang dikuduskan, mereka 

semua berasal dari Satu; itulah sebabnya Ia 

tidak malu menyebut mereka saudara,

12 kata-Nya: “Aku akan memberitakan nama-

Mu kepada saudara-saudara-Ku, dan 

memuji-muji Engkau di tengah-tengah 

jemaat,”

Lihat juga Mazmur 40:10,11; Matius 28:10; Yohanes 20:17; Roma 
8:29.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 22:24 kamu yang takut akan 

TUHAN, pujilah Dia, hai segenap anak 

cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah 

terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel!

MAZMUR 22:25-27

MAZMUR 22:28 Segala ujung bumi akan 

mengingatnya dan berbalik kepada TUHAN; 

dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan 

sujud menyembah di hadapan-Nya.

29 Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, 

Dialah yang memerintah atas bangsa-

bangsa.

30 Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah 

semua orang sombong di bumi, di hadapan-

Nya akan berlutut semua orang yang turun 

ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat 

menyambung hidup.

31 Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya, 

dan akan menceritakan tentang TUHAN kepada 

angkatan yang akan datang.

32 Mereka akan memberitakan keadilan-Nya 

kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab 

Ia telah melakukannya.
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MATIUS 3:9 Dan janganlah mengira, 

bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu: 

Abraham adalah bapa kami! Karena aku 

berkata kepadamu: Allah dapat menjadikan 

anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini!

YOHANES 10:16 Ada lagi pada-Ku domba-

domba lain, yang bukan dari kandang ini; 

domba-domba itu harus Kutuntun juga dan 

mereka akan mendengarkan suara-Ku dan 

mereka akan menjadi satu kawanan dengan 

satu gembala.

YOHANES 11:25 Jawab Yesus: “Akulah 

kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya 

kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah 

mati,

26 dan setiap orang yang hidup dan yang 

percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-

lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?”

ROMA 1:17 Sebab di dalamnya nyata 

kebenaran Allah, yang bertolak dari iman 

dan memimpin kepada iman, seperti ada 

tertulis: “Orang benar akan hidup oleh 

iman.”

2 KORINTUS 5:21 Dia yang tidak mengenal 

dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 

kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh 

Allah.

GALATIA 3:26 Sebab kamu semua adalah 

anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus 

Kristus.

27 Karena kamu semua, yang dibaptis dalam 

Kristus, telah mengenakan Kristus.

28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau 

orang Yunani, tidak ada hamba atau orang 

merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, 

karena kamu semua adalah satu di dalam 

Kristus Yesus.

29 Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, 

maka kamu juga adalah keturunan Abraham 

dan berhak menerima janji Allah.

FILIPI 2:10 supaya dalam nama Yesus 

bertekuk lutut segala yang ada di langit 

dan yang ada di atas bumi dan yang ada di 

bawah bumi,

IBRANI 1:8 Tetapi tentang Anak Ia 

berkata: “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk 

seterusnya dan selamanya, dan tongkat 

kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.

9 Engkau mencintai keadilan dan membenci 

kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah 

mengurapi Engkau dengan minyak sebagai 

tanda kesukaan, melebihi teman-teman 

sekutu-Mu.”

IBRANI 2:10 Sebab memang sesuai 

dengan keadaan Allah--yang bagi-Nya 

dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan--

,yaitu Allah yang membawa banyak orang 

kepada kemuliaan, juga menyempurnakan 

Yesus, yang memimpin mereka kepada 

keselamatan, dengan penderitaan.

11 Sebab Ia yang menguduskan dan mereka 

yang dikuduskan, mereka semua berasal 

dari Satu; itulah sebabnya Ia tidak malu 

menyebut mereka saudara,

12 kata-Nya: “Aku akan memberitakan nama-

Mu kepada saudara-saudara-Ku, dan 

memuji-muji Engkau di tengah-tengah 

jemaat,”

13 dan lagi: “Aku akan menaruh kepercayaan 

kepada-Nya,” dan lagi: “Sesungguhnya, 

inilah Aku dan anak-anak yang telah 

diberikan Allah kepada-Ku.”
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WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #2; #4; Mazmur 49:7-9; Yesaya 45:23; Yesaya 
53:10; Yohanes 3:36; Roma 3:21-25; Roma 5:19-21; Roma 14:10-12; 

1 Petrus 2:9.

B06 Mesias adalah Gembala yang baik.

MAZMUR 23:1 Mazmur Daud. TUHAN 

adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.

2 Ia membaringkan aku di padang yang 

berumput hijau, Ia membimbing aku ke air 

yang tenang;

3 Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di 

jalan yang benar oleh karena nama-Nya.

4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah 

kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab 

Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, 

itulah yang menghibur aku.

5 Engkau menyediakan hidangan bagiku, 

di hadapan lawanku; Engkau mengurapi 

kepalaku dengan minyak; pialaku penuh 

melimpah.

6 Kebajikan dan kemurahan belaka akan 

mengikuti aku, seumur hidupku; dan aku 

akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang 

masa.

YOHANES 10:11 Akulah gembala yang baik. 

Gembala yang baik memberikan nyawanya 

bagi domba-dombanya;

YOHANES 10:14 Akulah gembala yang baik 

dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan 

domba-domba-Ku mengenal Aku

YOHANES 10:27 Domba-domba-Ku 

mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal 

mereka dan mereka mengikut Aku,

28 dan Aku memberikan hidup yang kekal 

kepada mereka dan mereka pasti tidak 

akan binasa sampai selama-lamanya dan 

seorangpun tidak akan merebut mereka dari 

tangan-Ku.

29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-

Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan 

seorangpun tidak dapat merebut mereka 

dari tangan Bapa.

30 Aku dan Bapa adalah satu.”

IBRANI 13:20 Maka Allah damai sejahtera, 

yang oleh darah perjanjian yang kekal telah 

membawa kembali dari antara orang mati 

Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, 

Tuhan kita,

1 PETRUS 2:25 Sebab dahulu kamu sesat 

seperti domba, tetapi sekarang kamu telah 

kembali kepada gembala dan pemelihara 

jiwamu.

1 PETRUS 5:4 Maka kamu, apabila 

Gembala Agung datang, kamu akan 

menerima mahkota kemuliaan yang tidak 

dapat layu.

WAHYU 7:17 Sebab Anak Domba 

yang di tengah-tengah takhta itu, akan 

menggembalakan mereka dan akan 

menuntun mereka ke mata air kehidupan. 

Dan Allah akan menghapus segala air mata 

dari mata mereka.”

Lihat juga Mazmur 80:1; Yesaya 40:11; Yesaya 53:11; Yehezkiel 
34:11,12,23,24; Yehezkiel 37:24; Mikha 5:4; Zakharia 13:7.
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G02 Kenaikan Mesias telah dinubuatkan.

MAZMUR 24:3 Siapakah yang boleh naik ke 

atas gunung TUHAN? Siapakah yang boleh 

berdiri di tempat-Nya yang kudus?

KISAH PARA RASUL 1:10 Ketika mereka 

sedang menatap ke langit waktu Ia naik 

itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang 

berpakaian putih dekat mereka,

11 dan berkata kepada mereka: “Hai orang-

orang Galilea, mengapakah kamu berdiri 

melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat 

ke sorga meninggalkan kamu, akan datang 

kembali dengan cara yang sama seperti 

kamu melihat Dia naik ke sorga.”

12 Maka kembalilah rasul-rasul itu ke 

Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit 

Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat 

jauhnya dari Yerusalem.

Lihat juga Mazmur 15:1; Mazmur 68:19; Yohanes 20:17.

B04 Atribut Ketuhanan Mesias.

G02 Kenaikan Mesias telah dinubuatkan.

MAZMUR 24:7 Angkatlah kepalamu, hai 

pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, 

hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya 

masuk Raja Kemuliaan!

8 “Siapakah itu Raja Kemuliaan?” “TUHAN, 

jaya dan perkasa, TUHAN, perkasa dalam 

peperangan!”

9 Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, 

dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang 

berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan!

10 “Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?” 

“TUHAN semesta alam, Dialah Raja 

Kemuliaan!” Sela

MARKUS 16:19 Sesudah Tuhan Yesus 

berbicara demikian kepada mereka, 

terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di 

sebelah kanan Allah.

LUKAS 24:51 Dan ketika Ia sedang 

memberkati mereka, Ia berpisah dari 

mereka dan terangkat ke sorga.

KISAH PARA RASUL 1:10 Ketika mereka 

sedang menatap ke langit waktu Ia naik 

itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang 

berpakaian putih dekat mereka,

11 dan berkata kepada mereka: “Hai orang-

orang Galilea, mengapakah kamu berdiri 

melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat 

ke sorga meninggalkan kamu, akan datang 

kembali dengan cara yang sama seperti 

kamu melihat Dia naik ke sorga.”

KISAH PARA RASUL 7:55 Tetapi Stefanus, 

yang penuh dengan Roh Kudus, menatap 

ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan 

Yesus berdiri di sebelah kanan Allah.

EFESUS 1:20 yang dikerjakan-Nya di 

dalam Kristus dengan membangkitkan Dia 

dari antara orang mati dan mendudukkan 

Dia di sebelah kanan-Nya di sorga,

IBRANI 9:24 Sebab Kristus bukan masuk 

ke dalam tempat kudus buatan tangan 

manusia yang hanya merupakan gambaran 

saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam 

sorga sendiri untuk menghadap hadirat 

Allah guna kepentingan kita.

1 PETRUS 3:22 yang duduk di sebelah kanan 

Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah 

segala malaikat, kuasa dan kekuatan 
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ditaklukkan kepada-Nya.

WAHYU 22:14 Berbahagialah mereka 

yang membasuh jubahnya. Mereka akan 

memperoleh hak atas pohon-pohon 

kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu 

gerbang ke dalam kota itu.

Lihat juga #1; Mazmur 18:20; Mazmur 118:19,20; Yesaya 26:2; 
Yeremia 17:25; Daniel 7:13,14; Mazmur 45:3-6; Yesaya 9:6; Yesaya 

63:1-6; Kolose 2:15; Wahyu 6:2; Wahyu 19:11-21; Yesaya 6:3; 
Yesaya 54:5.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 27:2 Ketika penjahat-penjahat 

menyerang aku untuk memakan dagingku, 

yakni semua lawanku dan musuhku, mereka 

sendirilah yang tergelincir dan jatuh.

 

YOHANES 18:3 Maka datanglah Yudas juga 

ke situ dengan sepasukan prajurit dan 

penjaga-penjaga Bait Allah yang disuruh 

oleh imam-imam kepala dan orang-orang 

Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan 

senjata.

4 Maka Yesus, yang tahu semua yang akan 

menimpa diri-Nya, maju ke depan dan 

berkata kepada mereka: “Siapakah yang 

kamu cari?”

5 Jawab mereka: “Yesus dari Nazaret.” Kata-

Nya kepada mereka: “Akulah Dia.” Yudas 

yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ 

bersama-sama mereka.

6 Ketika Ia berkata kepada mereka: “Akulah 

Dia,” mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.

F07 Tuduhan dan pengadilan kepada Mesias.

MAZMUR 27:12 Janganlah menyerahkan aku 

kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit 

menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-

orang yang bernafaskan kelaliman.

MATIUS 26:59 Imam-imam kepala, malah 

seluruh Mahkamah Agama mencari 

kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia 

dapat dihukum mati,

60 tetapi mereka tidak memperolehnya, 

walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi 

akhirnya tampillah dua orang,

A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

MAZMUR 28:8 TUHAN adalah kekuatan 

umat-Nya dan benteng keselamatan bagi 

orang yang diurapi-Nya!

MAZMUR 80:18 Kiranya tangan-Mu 

melindungi orang yang di sebelah kanan-

Mu, anak manusia yang telah Kauteguhkan 

bagi diri-Mu itu,

MAZMUR 89:21 Aku telah mendapat Daud, 

hamba-Ku; Aku telah mengurapinya dengan 

minyak-Ku yang kudus,

22 maka tangan-Ku tetap dengan dia, bahkan 

lengan-Ku meneguhkan dia.

23 Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang 

curang tidak akan menindasnya.

LUKAS 22:41 Kemudian Ia menjauhkan 

diri dari mereka kira-kira sepelempar batu 

jaraknya, lalu Ia berlutut dan berdoa, kata-

Nya:

42 Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah 

MAZMUR



111

cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah 

kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah 

yang terjadi.

43 Maka seorang malaikat dari langit 

menampakkan diri kepada-Nya untuk 

memberi kekuatan kepada-Nya.

YOHANES 8:28 Maka kata Yesus: “Apabila 

kamu telah meninggikan Anak Manusia, 

barulah kamu tahu, bahwa Akulah Dia, dan 

bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diri-

Ku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-

hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepada-Ku.

29 Dan Ia, yang telah mengutus Aku, Ia 

menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku 

sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa 

yang berkenan kepada-Nya.”

YOHANES 10:38 tetapi jikalau Aku 

melakukannya dan kamu tidak mau 

percaya kepada-Ku, percayalah akan 

pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh 

mengetahui dan mengerti, bahwa Bapa di 

dalam Aku dan Aku di dalam Bapa.”

Lihat juga Mazmur 2:2; Mazmur 20:7; Mazmur 68:29; Yesaya 
61:1.

G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

 

MAZMUR 30:4 TUHAN, Engkau 

mengangkat aku dari dunia orang mati, 

Engkau menghidupkan aku di antara 

mereka yang turun ke liang kubur.

MATIUS 28:6 Ia tidak ada di sini, sebab 

Ia telah bangkit, sama seperti yang telah 

dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia 

berbaring.

7 Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada 

murid-murid-Nya bahwa Ia telah bangkit 

dari antara orang mati. Ia mendahului kamu 

ke Galilea; di sana kamu akan melihat Dia. 

Sesungguhnya aku telah mengatakannya 

kepadamu.”

KISAH PARA RASUL 2:27 sebab Engkau tidak 

menyerahkan aku kepada dunia orang mati, 

dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu 

melihat kebinasaan.

KISAH PARA RASUL 13:35 Sebab itu Ia 

mengatakan dalam mazmur yang lain: 

Engkau tidak akan membiarkan Orang 

Kudus-Mu melihat kebinasaan.

Lihat juga Mazmur 16:10; Mazmur 49:16; Mazmur 71:20; 
Mazmur 86:13; Yunus 2:4-6.

F10 Kerelaan Mesias untuk mati.

MAZMUR 31:5 Engkau akan mengeluarkan 

aku dari jaring yang dipasang orang 

terhadap aku, sebab Engkaulah tempat 

perlindunganku.

6 Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan 

nyawaku; Engkau membebaskan aku, ya 

TUHAN, Allah yang setia.

LUKAS 23:46 Lalu Yesus berseru dengan 

suara nyaring: “Ya Bapa, ke dalam tangan-

Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” Dan sesudah 

berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-

Nya.

Lihat juga Mazmur 22:14,17; Mazmur 25:15; Mazmur 35:7; 
Mazmur 57:7; Mazmur 140:6; Matius 27:50; Markus 15:37; 

Yohanes 17:17; Yohanes 19:30.

F11 Penderitaan Mesias.
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MAZMUR 31:12 Di hadapan semua lawanku 

aku tercela, menakutkan bagi tetangga-

tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi 

kenalan-kenalanku; mereka yang melihat 

aku di jalan lari dari padaku.

13 Aku telah hilang dari ingatan seperti orang 

mati, telah menjadi seperti barang yang 

pecah.

14 Sebab aku mendengar banyak orang 

berbisik-bisik, --ada kegentaran dari segala 

pihak! --mereka bersama-sama bermufakat 

mencelakakan aku, mereka bermaksud 

mencabut nyawaku.

15 Tetapi aku, kepada-Mu aku percaya, ya 

TUHAN, aku berkata: “Engkaulah Allahku!”

16 Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, 

lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku 

dan orang-orang yang mengejar aku!

MATIUS 27:39 Orang-orang yang lewat 

di sana menghujat Dia dan sambil 

menggelengkan kepala,

40 mereka berkata: “Hai Engkau yang 

mau merubuhkan Bait Suci dan mau 

membangunnya kembali dalam tiga hari, 

selamatkanlah diri-Mu jikalau Engkau Anak 

Allah, turunlah dari salib itu!”

41 Demikian juga imam-imam kepala bersama-

sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-

olokkan Dia dan mereka berkata:

42 Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya 

sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia Raja 

Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu dan 

kami akan percaya kepada-Nya.

43 Ia menaruh harapan-Nya pada Allah: 

baiklah Allah menyelamatkan Dia, jikalau 

Allah berkenan kepada-Nya! Karena Ia telah 

berkata: Aku adalah Anak Allah.”

44 Bahkan penyamun-penyamun yang 

disalibkan bersama-sama dengan Dia 

mencela-Nya demikian juga.

Lihat juga Matius 26:3,4,59; Matius 27:1; Yohanes 11:53.

A06 Mesias adalah Pencipta.

MAZMUR 33:6 Oleh firman TUHAN langit 

telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya 

segala tentaranya.

9 Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; 

Dia memberi perintah, maka semuanya ada.

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa 

Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari 

segala yang telah dijadikan.

MAZMUR 34:21 Ia melindungi segala 

tulangnya, tidak satupun yang patah.

YOHANES 19:32 Maka datanglah prajurit-

prajurit lalu mematahkan kaki orang yang 

pertama dan kaki orang yang lain yang 

disalibkan bersama-sama dengan Yesus;

33 tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus 

dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka 

tidak mematahkan kaki-Nya,

34 tetapi seorang dari antara prajurit itu 

menikam lambung-Nya dengan tombak, dan 

segera mengalir keluar darah dan air.

35 Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang 

memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya 

benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan 
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kebenaran, supaya kamu juga percaya.

36 Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang 

tertulis dalam Kitab Suci: “Tidak ada tulang-

Nya yang akan dipatahkan.”

37 Dan ada pula nas yang mengatakan: 

“Mereka akan memandang kepada Dia yang 

telah mereka tikam.”

Lihat juga Keluaran 12:46; Bilangan 9:12; Mazmur 22:17,18; 
Zakharia 12:10; Wahyu 1:7.

F12 Mesias akan mengalami perlawanan.

MAZMUR 35:4 Biarlah mendapat malu 

dan kena noda, orang-orang yang ingin 

mencabut nyawaku; biarlah mundur dan 

tersipu-sipu orang-orang yang merancang 

kecelakaanku!

5 Biarlah mereka seperti sekam dibawa angin, 

didorong Malaikat TUHAN;

6 biarlah jalan mereka gelap dan licin, dan 

Malaikat TUHAN mengejar mereka!

YOHANES 17:12 Selama Aku bersama 

mereka, Aku memelihara mereka dalam 

nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah 

menjaga mereka dan tidak ada seorangpun 

dari mereka yang binasa selain dari pada dia 

yang telah ditentukan untuk binasa, supaya 

genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.

YOHANES 18:4 Maka Yesus, yang tahu 

semua yang akan menimpa diri-Nya, maju 

ke depan dan berkata kepada mereka: 

“Siapakah yang kamu cari?”

5 Jawab mereka: “Yesus dari Nazaret.” Kata-

Nya kepada mereka: “Akulah Dia.” Yudas 

yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ 

bersama-sama mereka.

6 Ketika Ia berkata kepada mereka: “Akulah 

Dia,” mundurlah mereka dan jatuh ke tanah.

7 Maka Ia bertanya pula: “Siapakah yang kamu 

cari?” Kata mereka: “Yesus dari Nazaret.”

8 Jawab Yesus: “Telah Kukatakan kepadamu, 

Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, 

biarkanlah mereka ini pergi.”

9 Demikian hendaknya supaya genaplah 

firman yang telah dikatakan-Nya: “Dari 

mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, 

tidak seorangpun yang Kubiarkan binasa.”

Lihat juga Ayub 21:17,18; Mazmur 31:18,19; Mazmur 35:26; 
Mazmur 40:15,16; Mazmur 70:3,4; Mazmur 71:24; Hosea 13:3,4.

F07 Tuduhan dan pengadilan kepada Mesias.

MAZMUR 35:11 Saksi-saksi yang gemar 

kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak 

kuketahui, itulah yang mereka tuntut dari 

padaku.

12 Mereka membalas kebaikanku dengan 

kejahatan; perasaan bulus mencekam aku.

MATIUS 23:29 Celakalah kamu, hai 

ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, 

hai kamu orang-orang munafik, sebab 

kamu membangun makam nabi-nabi dan 

memperindah tugu orang-orang saleh

30 dan berkata: Jika kami hidup di zaman 

nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut 

dengan mereka dalam pembunuhan nabi-

nabi itu.

31 Tetapi dengan demikian kamu bersaksi 

terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu 

adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu.

MATIUS 26:59 Imam-imam kepala, malah 
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seluruh Mahkamah Agama mencari 

kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia 

dapat dihukum mati,

60 tetapi mereka tidak memperolehnya, 

walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi 

akhirnya tampillah dua orang,

61 yang mengatakan: “Orang ini berkata: 

Aku dapat merubuhkan Bait Allah dan 

membangunnya kembali dalam tiga hari.”

62 Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata 

kepada-Nya: “Tidakkah Engkau memberi 

jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini 

terhadap Engkau?”

63 Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam 

Besar itu kepada-Nya: “Demi Allah yang 

hidup, katakanlah kepada kami, apakah 

Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak.”

64 Jawab Yesus: “Engkau telah mengatakannya. 

Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai 

sekarang kamu akan melihat Anak Manusia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa 

dan datang di atas awan-awan di langit.”

YOHANES 7:19 Bukankah Musa yang telah 

memberikan hukum Taurat kepadamu? 

Namun tidak seorangpun di antara kamu 

yang melakukan hukum Taurat itu. 

Mengapa kamu berusaha membunuh Aku?”

YOHANES 8:37 Aku tahu, bahwa kamu adalah 

keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha 

untuk membunuh Aku karena firman-Ku 

tidak beroleh tempat di dalam kamu.

KISAH PARA RASUL 7:52 Siapakah 

dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh 

nenek moyangmu? Bahkan mereka 

membunuh orang-orang yang lebih dahulu 

memberitakan tentang kedatangan Orang 

Benar, yang sekarang telah kamu khianati 

dan kamu bunuh.

Lihat juga Mazmur 27:12; Markus 14:55-62; Kisah Para Rasul 
6:13; Kisah Para Rasul 24:12,13.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 35:19 Janganlah sekali-kali 

bersukacita atas aku orang-orang yang 

memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-

ngedipkan mata orang-orang yang 

membenci aku tanpa alasan.

YOHANES 15:25 Tetapi firman yang ada 

tertulis dalam kitab Taurat mereka harus 

digenapi: Mereka membenci Aku tanpa 

alasan.

Lihat juga Mazmur 38:20; Mazmur 69:5; Mazmur 109:3.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 38:13 Orang-orang yang ingin 

mencabut nyawaku memasang jerat, orang-

orang yang mengikhtiarkan celakaku, 

memikirkan kehancuran dan merancangkan 

tipu daya sepanjang hari.

14 Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak 

mendengar, seperti orang bisu yang tidak 

membuka mulutnya;

21 mereka membalas yang jahat kepadaku 

ganti yang baik, mereka memusuhi aku, 

karena aku mengejar yang baik.

MAZMUR 109:3 dengan kata-kata kebencian 

mereka menyerang aku dan memerangi aku 

tanpa alasan.
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4 Sebagai balasan terhadap kasihku mereka 

menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka.

5 Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti 

kebaikan dan kebencian ganti kasihku.

LUKAS 20:19 Lalu ahli-ahli Taurat dan 

imam-imam kepala berusaha menangkap 

Dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu, 

bahwa merekalah yang dimaksudkan-Nya 

dengan perumpamaan itu, tetapi mereka 

takut kepada orang banyak.

20 Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala 

mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh 

kepada-Nya mata-mata yang berlaku seolah-

olah orang jujur, supaya mereka dapat 

menjerat-Nya dengan suatu pertanyaan dan 

menyerahkan-Nya kepada wewenang dan 

kuasa wali negeri.

1 PETRUS 2:23 Ketika Ia dicaci maki, Ia 

tidak membalas dengan mencaci maki; 

ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, 

tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang 

menghakimi dengan adil.

Lihat juga Mazmur 35:12; Mazmur 39:10; Mazmur 119:10; 
Mazmur 140:6; Yesaya 53:7; Yeremia 18:20.

G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

MAZMUR 40:3 Ia mengangkat aku dari 

lobang kebinasaan, dari lumpur rawa; Ia 

menempatkan kakiku di atas bukit batu, 

menetapkan langkahku,

4 Ia memberikan nyanyian baru dalam 

mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak 

orang akan melihatnya dan menjadi takut, 

lalu percaya kepada TUHAN.

KISAH PARA RASUL 2:24 Tetapi Allah 

membangkitkan Dia dengan melepaskan 

Dia dari sengsara maut, karena tidak 

mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut 

itu.

KISAH PARA RASUL 2:27 sebab Engkau tidak 

menyerahkan aku kepada dunia orang mati, 

dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu 

melihat kebinasaan.

28 Engkau memberitahukan kepadaku jalan 

kehidupan; Engkau akan melimpahi aku 

dengan sukacita di hadapan-Mu.

29 Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata 

dengan terus terang kepadamu tentang 

Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan 

dikubur, dan kuburannya masih ada pada 

kita sampai hari ini.

30 Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, 

bahwa Allah telah berjanji kepadanya 

dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan 

mendudukkan seorang dari keturunan Daud 

sendiri di atas takhtanya.

31 Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah 

berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika 

ia mengatakan, bahwa Dia tidak ditinggalkan 

di dalam dunia orang mati, dan bahwa 

daging-Nya tidak mengalami kebinasaan.

Lihat juga Mazmur 103:1-5; Yesaya 12:1-4; Kisah Para Rasul 2:32-
41; Kisah Para Rasul 4:4.

E12 Mesias menggenapi Hukum Taurat.

MAZMUR 40:7 Engkau tidak berkenan 

kepada korban sembelihan dan korban 

sajian, tetapi Engkau telah membuka 

telingaku; korban bakaran dan korban 

penghapus dosa tidak Engkau tuntut.

YESAYA 50:5 Tuhan ALLAH telah 
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membuka telingaku, dan aku tidak 

memberontak, tidak berpaling ke belakang.

MATIUS 9:13 Jadi pergilah dan pelajarilah 

arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah 

belas kasihan dan bukan persembahan, 

karena Aku datang bukan untuk memanggil 

orang benar, melainkan orang berdosa.”

IBRANI 10:4 Sebab tidak mungkin darah 

lembu jantan atau darah domba jantan 

menghapuskan dosa.

5 Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia 

berkata: “Korban dan persembahan tidak 

Engkau kehendaki--tetapi Engkau telah 

menyediakan tubuh bagiku--.

6 Kepada korban bakaran dan korban 

penghapus dosa Engkau tidak berkenan.

7 Lalu Aku berkata: Sungguh, Aku datang; 

dalam gulungan kitab ada tertulis tentang 

Aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya 

Allah-Ku.”

8 Di atas Ia berkata: “Korban dan 

persembahan, korban bakaran dan korban 

penghapus dosa tidak Engkau kehendaki 

dan Engkau tidak berkenan kepadanya” 

--meskipun dipersembahkan menurut 

hukum Taurat--.

9 Dan kemudian kata-Nya: “Sungguh, 

Aku datang untuk melakukan kehendak-

Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, supaya 

menegakkan yang kedua.

10 Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah 

dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya 

oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.

11 Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-

tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang 

mempersembahkan korban yang sama, 

yang sama sekali tidak dapat menghapuskan 

dosa.

12 Tetapi Ia, setelah mempersembahkan hanya 

satu korban saja karena dosa, Ia duduk 

untuk selama-lamanya di sebelah kanan 

Allah,

Lihat juga Keluaran 21:6; Mazmur 51:18; Yesaya 1:11; Yeremia 
7:21-23; Hosea 6:6.

B11 Ketaatan Mesias.

F10 Kerelaan Mesias untuk mati.

MAZMUR 40:8 Lalu aku berkata: “Sungguh, 

aku datang; dalam gulungan kitab ada 

tertulis tentang aku;

LUKAS 24:27 Lalu Ia menjelaskan kepada 

mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam 

seluruh Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab 

Musa dan segala kitab nabi-nabi.

LUKAS 24:44 Ia berkata kepada mereka: 

“Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan 

kepadamu ketika Aku masih bersama-sama 

dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi 

semua yang ada tertulis tentang Aku dalam 

kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan 

kitab Mazmur.”

IBRANI 10:7 Lalu Aku berkata: Sungguh, 

Aku datang; dalam gulungan kitab ada 

tertulis tentang Aku untuk melakukan 

kehendak-Mu, ya Allah-Ku.”

8 Di atas Ia berkata: “Korban dan 

persembahan, korban bakaran dan korban 

penghapus dosa tidak Engkau kehendaki 

dan Engkau tidak berkenan kepadanya” 

--meskipun dipersembahkan menurut 

hukum Taurat--.

9 Dan kemudian kata-Nya: “Sungguh, 
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Aku datang untuk melakukan kehendak-

Mu.” Yang pertama Ia hapuskan, supaya 

menegakkan yang kedua.

WAHYU 19:10 Maka tersungkurlah aku di 

depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi 

ia berkata kepadaku: “Janganlah berbuat 

demikian! Aku adalah hamba, sama dengan 

engkau dan saudara-saudaramu, yang 

memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah! 

Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.”

Lihat juga Yohanes 5:39; 1 Korintus 15:3,4; 1 Petrus 1:10,11.

B11 Ketaatan Mesias.

MAZMUR 40:9 aku suka melakukan 

kehendak-Mu, ya Allahku; Taurat-Mu ada 

dalam dadaku.”

YOHANES 4:34 Kata Yesus kepada mereka: 

“Makanan-Ku ialah melakukan kehendak 

Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan 

pekerjaan-Nya.

YOHANES 17:4 Aku telah mempermuliakan 

Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan 

pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku 

untuk melakukannya.

IBRANI 5:8 Dan sekalipun Ia adalah 

Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa 

yang telah diderita-Nya,

Lihat juga Mazmur 37:30,31; Mazmur 119:16,24,47; Yeremia 
31:33; Roma 7:22.

E08 Keadilan Mesias.

MAZMUR 40:10 Aku mengabarkan keadilan 

dalam jemaah yang besar; bahkan tidak 

kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya 

TUHAN.

11 Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam 

hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan 

dari pada-Mu kubicarakan, kasih-Mu dan 

kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada 

jemaah yang besar.

MARKUS 16:15 Lalu Ia berkata kepada 

mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, 

beritakanlah Injil kepada segala makhluk.

16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan 

diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya 

akan dihukum.

LUKAS 3:6 dan semua orang akan 

melihat keselamatan yang dari Tuhan.”

ROMA 1:16 Sebab aku mempunyai 

keyakinan yang kokoh dalam Injil, 

karena Injil adalah kekuatan Allah yang 

menyelamatkan setiap orang yang percaya, 

pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga 

orang Yunani.

17 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, 

yang bertolak dari iman dan memimpin 

kepada iman, seperti ada tertulis: “Orang 

benar akan hidup oleh iman.”

FILIPI 3:9 dan berada dalam Dia 

bukan dengan kebenaranku sendiri karena 

mentaati hukum Taurat, melainkan 

dengan kebenaran karena kepercayaan 

kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah 

anugerahkan berdasarkan kepercayaan.

IBRANI 2:12 kata-Nya: “Aku akan 
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memberitakan nama-Mu kepada saudara-

saudara-Ku, dan memuji-muji Engkau di 

tengah-tengah jemaat,”

Lihat juga Mazmur 22:23,25; Mazmur 35:18; Mazmur 71:15-18; 
Mazmur 119:13; Lukas 2:30-32; Lukas 4:16-22; Yohanes 1:17; 

Yohanes 3:16,17; Kisah Para Rasul 20:20,21; Roma 3:22-26; Roma 
10:9,10; 1 Timotius 1:15.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 40:15 Biarlah mendapat malu 

dan tersipu-sipu mereka semua yang 

ingin mencabut nyawaku; biarlah mundur 

dan kena noda mereka yang mengingini 

kecelakaanku!

YOHANES 18:6 Ketika Ia berkata kepada 

mereka: “Akulah Dia,” mundurlah mereka 

dan jatuh ke tanah.

F03 Mesias akan ditolak.

F07 Tuduhan dan pengadilan kepada Mesias.

F12 Mesias akan mengalami perlawanan.

     

MAZMUR 41:6 Musuhku mengatakan yang 

jahat tentang aku: “Bilakah ia mati, dan 

namanya hilang lenyap?”

7 Orang yang datang menjenguk, berkata 

dusta; hatinya penuh kejahatan, lalu ia 

keluar menceritakannya di jalan.

8 Semua orang yang benci kepadaku berbisik-

bisik bersama-sama tentang aku, mereka 

merancangkan yang jahat terhadap aku:

9 “Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali 

ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi.”

10 Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, 

yang makan rotiku, telah mengangkat 

tumitnya terhadap aku.

MATIUS 26:20 Setelah hari malam, Yesus 

duduk makan bersama-sama dengan kedua 

belas murid itu.

21 Dan ketika mereka sedang makan, 

Ia berkata: “Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya seorang di antara kamu akan 

menyerahkan Aku.”

22 Dan dengan hati yang sangat sedih 

berkatalah mereka seorang demi seorang 

kepada-Nya: “Bukan aku, ya Tuhan?”

23 Ia menjawab: “Dia yang bersama-sama 

dengan Aku mencelupkan tangannya 

ke dalam pinggan ini, dialah yang akan 

menyerahkan Aku.

24 Anak Manusia memang akan pergi sesuai 

dengan yang ada tertulis tentang Dia, akan 

tetapi celakalah orang yang olehnya Anak 

Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik 

bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.”

25 Yudas, yang hendak menyerahkan Dia itu 

menjawab, katanya: “Bukan aku, ya Rabi?” 

Kata Yesus kepadanya: “Engkau telah 

mengatakannya.”

LUKAS 11:53 Dan setelah Yesus berangkat 

dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-

orang Farisi terus-menerus mengintai dan 

membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal.

54 Untuk itu mereka berusaha memancing-

Nya, supaya mereka dapat menangkap-Nya 

berdasarkan sesuatu yang diucapkan-Nya.

LUKAS 20:20 Ahli-ahli Taurat dan imam-

imam kepala mengamat-amati Yesus. 

Mereka menyuruh kepada-Nya mata-mata 

yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya 

mereka dapat menjerat-Nya dengan suatu 

pertanyaan dan menyerahkan-Nya kepada 
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wewenang dan kuasa wali negeri.

LUKAS 22:47 Waktu Yesus masih 

berbicara datanglah serombongan orang, 

sedang murid-Nya yang bernama Yudas, 

seorang dari kedua belas murid itu, berjalan 

di depan mereka. Yudas mendekati Yesus 

untuk mencium-Nya.

48 Maka kata Yesus kepadanya: “Hai Yudas, 

engkau menyerahkan Anak Manusia dengan 

ciuman?”

YOHANES 13:18 Bukan tentang kamu 

semua Aku berkata. Aku tahu, siapa yang 

telah Kupilih. Tetapi haruslah genap nas 

ini: Orang yang makan roti-Ku, telah 

mengangkat tumitnya terhadap Aku.

19 Aku mengatakannya kepadamu sekarang 

juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal 

itu terjadi, kamu percaya, bahwa Akulah Dia.

YOHANES 17:12 Selama Aku bersama 

mereka, Aku memelihara mereka dalam 

nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah 

menjaga mereka dan tidak ada seorangpun 

dari mereka yang binasa selain dari pada dia 

yang telah ditentukan untuk binasa, supaya 

genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.

Lihat juga Mazmur 12:3; Mazmur 22:7-9; Mazmur 102:9.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 42:8 Samudera raya berpanggil-

panggilan dengan deru air terjun-Mu; 

segala gelora dan gelombang-Mu bergulung 

melingkupi aku.

YESAYA 53:5 Tetapi dia tertikam oleh 

karena pemberontakan kita, dia diremukkan 

oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang 

mendatangkan keselamatan bagi kita 

ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-

bilurnya kita menjadi sembuh.

YESAYA 53:10 Tetapi TUHAN berkehendak 

meremukkan dia dengan kesakitan. 

Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai 

korban penebus salah, ia akan melihat 

keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 

kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya.

MATIUS 27:46 Kira-kira jam tiga berserulah 

Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama 

sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, 

mengapa Engkau meninggalkan Aku?

LUKAS 22:44 Ia sangat ketakutan dan 

makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-

Nya menjadi seperti titik-titik darah yang 

bertetesan ke tanah.

IBRANI 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai 

manusia, Ia telah mempersembahkan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis 

dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 

kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.

Lihat juga Mazmur 22:2-11; Mazmur 88:8,15-18; Yunus 2:3; 
Nahum 1:6; Markus 15:34.

B21 Mesias adalah Terang.

MAZMUR 43:3 Suruhlah terang-Mu dan 

kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun 

dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan 

ke tempat kediaman-Mu!

MAZMUR



120

YESAYA 9:1 Bangsa yang berjalan di 

dalam kegelapan telah melihat terang 

yang besar; mereka yang diam di negeri 

kekelaman, atasnya terang telah bersinar.

YESAYA 49:6 Terlalu sedikit bagimu 

hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk 

menegakkan suku-suku Yakub dan untuk 

mengembalikan orang-orang Israel 

yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan 

membuat engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa supaya keselamatan yang 

dari pada-Ku sampai ke ujung bumi.

YOHANES 1:4 Dalam Dia ada hidup dan 

hidup itu adalah terang manusia.

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

YOHANES 1:17 sebab hukum Taurat 

diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia 

dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.

YOHANES 8:12 Maka Yesus berkata pula 

kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah 

terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, 

ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup.”

YOHANES 9:5 Selama Aku di dalam dunia, 

Akulah terang dunia.”

YOHANES 12:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Hanya sedikit waktu lagi terang ada di 

antara kamu. Selama terang itu ada padamu, 

percayalah kepadanya, supaya kegelapan 

jangan menguasai kamu; barangsiapa 

berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke 

mana ia pergi.

36 Percayalah kepada terang itu, selama terang 

itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-

anak terang.” Sesudah berkata demikian, 

Yesus pergi bersembunyi dari antara 

mereka.

YOHANES 12:46 Aku telah datang ke dalam 

dunia sebagai terang, supaya setiap orang 

yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di 

dalam kegelapan.

YOHANES 14:6 Kata Yesus kepadanya: 

“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 

Tidak ada seorangpun yang datang kepada 

Bapa, kalau tidak melalui Aku.

YOHANES 16:13 Tetapi apabila Ia datang, 

yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin 

kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia 

tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, 

tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya 

itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan 

memberitakan kepadamu hal-hal yang akan 

datang.

1 YOHANES 1:5 Dan inilah berita, yang 

telah kami dengar dari Dia, dan yang kami 

sampaikan kepada kamu: Allah adalah 

terang dan di dalam Dia sama sekali tidak 

ada kegelapan.

Lihat juga Mazmur 36:10; Yesaya 60:1,3,19,20; Yohanes 15:26; 
Yohanes 2:7-10.

B12 Kesempurnaan Mesias.
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B18 Kekudusan, keindahan dan kemuliaan 

Mesias.

B23 Kasih karunia Tuhan dan Mesias.

MAZMUR 45:2 Hatiku meluap dengan 

kata-kata indah, aku hendak menyampaikan 

sajakku kepada raja; lidahku ialah pena 

seorang jurutulis yang mahir.

3 Engkau yang terelok di antara anak-anak 

manusia, kemurahan tercurah pada 

bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati 

engkau untuk selama-lamanya.

LUKAS 2:40 Anak itu bertambah besar 

dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih 

karunia Allah ada pada-Nya.

LUKAS 2:52 Dan Yesus makin bertambah 

besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-

Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan 

manusia.

LUKAS 4:21 Lalu Ia memulai mengajar 

mereka, kata-Nya: “Pada hari ini genaplah 

nas ini sewaktu kamu mendengarnya.”

22 Dan semua orang itu membenarkan Dia 

dan mereka heran akan kata-kata yang indah 

yang diucapkan-Nya, lalu kata mereka: 

“Bukankah Ia ini anak Yusuf?”

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

YOHANES 1:16 Karena dari kepenuhan-Nya 

kita semua telah menerima kasih karunia 

demi kasih karunia;

17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, 

tetapi kasih karunia dan kebenaran datang 

oleh Yesus Kristus.

KISAH PARA RASUL 15:11 Sebaliknya, kita 

percaya, bahwa oleh kasih karunia Tuhan 

Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan 

sama seperti mereka juga.”

ROMA 3:24 dan oleh kasih karunia telah 

dibenarkan dengan cuma-cuma karena 

penebusan dalam Kristus Yesus.

ROMA 5:15 Tetapi karunia Allah tidaklah 

sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika 

karena pelanggaran satu orang semua orang 

telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih 

besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-

Nya, yang dilimpahkan-Nya atas semua 

orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus.

1 KORINTUS 15:10 Tetapi karena kasih 

karunia Allah aku adalah sebagaimana 

aku ada sekarang, dan kasih karunia yang 

dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. 

Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras 

dari pada mereka semua; tetapi bukannya 

aku, melainkan kasih karunia Allah yang 

menyertai aku.

2 KORINTUS 1:15 Berdasarkan keyakinan 

ini aku pernah merencanakan untuk 

mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu 

boleh menerima kasih karunia untuk kedua 

kalinya.

2 KORINTUS 12:9 Tetapi jawab Tuhan 

kepadaku: “Cukuplah kasih karunia-Ku 

bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah 

kuasa-Ku menjadi sempurna.” Sebab 
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itu terlebih suka aku bermegah atas 

kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun 

menaungi aku.

EFESUS 2:8 Sebab karena kasih karunia 

kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan 

hasil usahamu, tetapi pemberian Allah,

TITUS 2:11 Karena kasih karunia Allah 

yang menyelamatkan semua manusia sudah 

nyata.

IBRANI 2:9 Tetapi Dia, yang untuk waktu 

yang singkat dibuat sedikit lebih rendah 

dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, 

kita lihat, yang oleh karena penderitaan 

maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan 

hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia 

mengalami maut bagi semua manusia.

YAKOBUS 4:6 Tetapi kasih karunia, yang 

dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar 

dari pada itu. Karena itu Ia katakan: “Allah 

menentang orang yang congkak, tetapi 

mengasihani orang yang rendah hati.”

WAHYU 22:21 Kasih karunia Tuhan Yesus 

menyertai kamu sekalian! Amin.

Lihat juga Kidung Agung 2:3; Kidung Agung 5:10-16; Yesaya 
63:9; Zakharia 9:16; Matius 17:2; Roma 5:17,21; Roma 6:1,14,15; 

Roma 11:5,6; Roma 12:3,6; Roma 16:20; 1 Korintus 3:4; 2 Korintus 
4:15; 2 Korintus 8:9; 2 Korintus 9:8; 2 Korintus 13:14; Galatia 
1:6; Galatia 5:4; Efesus 1:7; Efesus 2:5,7; Efesus 4:7; Filipi 1:29; 
Kolose 1:15-18; 1 Timotius 1:14; 2 Timotius 2:6; Titus 3:7; Ibrani 

1:3; Ibrani 4:16; Ibrani 7:26; Ibrani 10:29; Ibrani 12:15,28; Ibrani 
13:9; 1 Petrus 1:10,13; 1 Petrus 2:19,20; 1 Petrus 5:10,12; 2 Petrus 

3:18; Wahyu 1:13-18.

B14 Mesias membuat kemuliaan Allah dikenal.

B17 Kelembutan dan kelemahan Mesias.

E09 Kebenaran Mesias.

MAZMUR 45:4 Ikatlah pedangmu 

pada pinggang, hai pahlawan, dalam 

keagunganmu dan semarakmu!

5 Dalam semarakmu itu majulah demi 

kebenaran, perikemanusiaan dan keadilan! 

Biarlah tangan kananmu mengajarkan 

engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat!

ZEFANYA 2:3 Carilah TUHAN, hai semua 

orang yang rendah hati di negeri, yang 

melakukan hukum-Nya; carilah keadilan, 

carilah kerendahan hati; mungkin kamu 

akan terlindung pada hari kemurkaan 

TUHAN.

MATIUS 11:29 Pikullah kuk yang Kupasang 

dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah 

lembut dan rendah hati dan jiwamu akan 

mendapat ketenangan.

MATIUS 21:5 Katakanlah kepada puteri 

Sion: Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia 

lemah lembut dan mengendarai seekor 

keledai, seekor keledai beban yang muda.

YOHANES 17:17 Kuduskanlah mereka dalam 

kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.

2 KORINTUS 10:1 Aku, Paulus, seorang yang 

tidak berani bila berhadapan muka dengan 

kamu, tetapi berani terhadap kamu bila 

berjauhan, aku memperingatkan kamu demi 

Kristus yang lemah lembut dan ramah.

GALATIA 5:22 Tetapi buah Roh ialah: 

kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
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EFESUS 4:2 Hendaklah kamu selalu 

rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 

Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling 

membantu.

KOLOSE 3:12 Karena itu, sebagai orang-

orang pilihan Allah yang dikuduskan 

dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas 

kasihan, kemurahan, kerendahan hati, 

kelemahlembutan dan kesabaran.

1 TIMOTIUS 6:11 Tetapi engkau hai manusia 

Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah 

keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran 

dan kelembutan.

IBRANI 4:12 Sebab firman Allah hidup 

dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang 

bermata dua manapun; ia menusuk amat 

dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, 

sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 

membedakan pertimbangan dan pikiran hati 

kita.

WAHYU 1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia 

memegang tujuh bintang dan dari mulut-

Nya keluar sebilah pedang tajam bermata 

dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan 

matahari yang terik.

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

12 Dan mata-Nya bagaikan nyala api dan di atas 

kepala-Nya terdapat banyak mahkota dan 

pada-Nya ada tertulis suatu nama yang tidak 

diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri.

13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup 

dalam darah dan nama-Nya ialah: “Firman 

Allah.”

14 Dan semua pasukan yang di sorga 

mengikuti Dia; mereka menunggang kuda 

putih dan memakai lenan halus yang putih 

bersih.

15 Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah 

pedang tajam yang akan memukul segala 

bangsa. Dan Ia akan menggembalakan 

mereka dengan gada besi dan Ia akan 

memeras anggur dalam kilangan anggur, 

yaitu kegeraman murka Allah, Yang 

Mahakuasa.

WAHYU 19:21 Dan semua orang lain 

dibunuh dengan pedang, yang keluar dari 

mulut Penunggang kuda itu; dan semua 

burung kenyang oleh daging mereka.

Lihat juga Bilangan 12:3; Mazmur 18:36; Yesaya 49:2,3; Yesaya 
63:1-6; 1 Korintus 4:21; 2 Korintus 6:4-7; Galatia 6:1; 2 Timotius 

2:25; Titus 3:2; Yakobus 1:21; 1 Petrus 3:15.

B16 Kekuasaan dan ketangguhan Mesias.

MAZMUR 45:6 Anak-anak panahmu tajam, 

menembus jantung musuh raja; bangsa-

bangsa jatuh di bawah kakimu.

MATIUS 28:19 Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus,

KISAH PARA RASUL 4:4 Tetapi di antara 

orang yang mendengar ajaran itu banyak 

yang menjadi percaya, sehingga jumlah 

mereka menjadi kira-kira lima ribu orang 

laki-laki.
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2 KORINTUS 10:3 Memang kami masih hidup 

di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara 

duniawi,

4 karena senjata kami dalam perjuangan 

bukanlah senjata duniawi, melainkan 

senjata yang diperlengkapi dengan kuasa 

Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan 

benteng-benteng.

5 Kami mematahkan setiap siasat orang 

dan merubuhkan setiap kubu yang 

dibangun oleh keangkuhan manusia 

untuk menentang pengenalan akan 

Allah. Kami menawan segala pikiran dan 

menaklukkannya kepada Kristus,

IBRANI 4:12 Sebab firman Allah hidup 

dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang 

bermata dua manapun; ia menusuk amat 

dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, 

sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 

membedakan pertimbangan dan pikiran hati 

kita.

13 Dan tidak ada suatu makhlukpun yang 

tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala 

sesuatu telanjang dan terbuka di depan 

mata Dia, yang kepada-Nya kita harus 

memberikan pertanggungan jawab.

Lihat juga #1; Mazmur 22:28,29; Mazmur 66:3,4; Kisah Para 
Rasul 5:14; Kisah Para Rasul 6:7.

B05 Mesias dipenuhi oleh Roh Kudus.

E08 Keadilan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H04 Tahta Mesias.

     

MAZMUR 45:7 Takhtamu kepunyaan Allah, 

tetap untuk seterusnya dan selamanya, 

dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat 

kebenaran.

8 Engkau mencintai keadilan dan membenci 

kefasikan; sebab itu Allah, Allahmu, telah 

mengurapi engkau dengan minyak sebagai 

tanda kesukaan, melebihi teman-teman 

sekutumu.

MATIUS 3:15 Lalu Yesus menjawab, 

kata-Nya kepadanya: “Biarlah hal itu 

terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita 

menggenapkan seluruh kehendak Allah.” 

Dan Yohanespun menuruti-Nya.

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

KISAH PARA RASUL 10:37 Kamu tahu tentang 

segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah 

Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan 

yang diberitakan oleh Yohanes,

38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana 

Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus 

dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan 

berkeliling sambil berbuat baik dan 

menyembuhkan semua orang yang dikuasai 

Iblis, sebab Allah menyertai Dia.

IBRANI 1:8 Tetapi tentang Anak Ia 

berkata: “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk 

seterusnya dan selamanya, dan tongkat 

kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.
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9 Engkau mencintai keadilan dan membenci 

kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah 

mengurapi Engkau dengan minyak sebagai 

tanda kesukaan, melebihi teman-teman 

sekutu-Mu.”

IBRANI 7:26 Sebab Imam Besar yang 

demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang 

saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah 

dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi 

dari pada tingkat-tingkat sorga,

Lihat juga #1; Mazmur 33:5; Mazmur 89:30,36,38; Mazmur 
93:2; Mazmur 145:13.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

E16 Mesias akan memberkati umatNya.

MAZMUR 45:10 di antara mereka yang 

disayangi terdapat puteri-puteri raja, di 

sebelah kananmu berdiri permaisuri 

berpakaian emas dari Ofir.

14 Keindahan belaka puteri raja itu di dalam, 

pakaiannya berpakankan emas.

15 Dengan pakaian bersulam berwarna-warna 

ia dibawa kepada raja; anak-anak dara 

mengikutinya, yakni teman-temannya, yang 

didatangkan untuk dia.

16 Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka 

dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja.

KIDUNG AGUNG 1:4 Tariklah aku di 

belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi! 

Sang raja telah membawa aku ke dalam 

maligai-maligainya. Kami akan bersorak-

sorai dan bergembira karena engkau, kami 

akan memuji cintamu lebih dari pada 

anggur! Layaklah mereka cinta kepadamu!

KIDUNG AGUNG 2:10 Kekasihku mulai 

berbicara kepadaku: “Bangunlah manisku, 

jelitaku, marilah!

KIDUNG AGUNG 6:2 --Kekasihku telah 

turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-

rempah untuk menggembalakan domba 

dalam kebun dan memetik bunga bakung.

3 Aku kepunyaan kekasihku, dan 

kepunyaanku kekasihku, yang 

menggembalakan domba di tengah-tengah 

bunga bakung.

YESAYA 61:10 Aku bersukaria di dalam 

TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam 

Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian 

keselamatan kepadaku dan menyelubungi 

aku dengan jubah kebenaran, seperti 

pengantin laki-laki yang mengenakan 

perhiasan kepala dan seperti pengantin 

perempuan yang memakai perhiasannya.

YOHANES 17:24 Ya Bapa, Aku mau supaya, 

di manapun Aku berada, mereka juga 

berada bersama-sama dengan Aku, mereka 

yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar 

mereka memandang kemuliaan-Ku yang 

telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab 

Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia 

dijadikan.

2 KORINTUS 11:2 Sebab aku cemburu kepada 

kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku 

telah mempertunangkan kamu kepada satu 

laki-laki untuk membawa kamu sebagai 

perawan suci kepada Kristus.

1 TESALONIKA 4:17 sesudah itu, kita 

yang hidup, yang masih tinggal, akan 

diangkat bersama-sama dengan mereka 
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dalam awan menyongsong Tuhan di 

angkasa. Demikianlah kita akan selama-

lamanya bersama-sama dengan Tuhan.

2 TESALONIKA 1:10 apabila Ia datang 

pada hari itu untuk dimuliakan di antara 

orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi 

oleh semua orang yang percaya, sebab 

kesaksian yang kami bawa kepadamu telah 

kamu percayai.

1 YOHANES 3:2 Saudara-saudaraku yang 

kekasih, sekarang kita adalah anak-anak 

Allah, tetapi belum nyata apa keadaan 

kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa 

apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita 

akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita 

akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 

sebenarnya.

WAHYU 3:5 Barangsiapa menang, 

ia akan dikenakan pakaian putih yang 

demikian; Aku tidak akan menghapus 

namanya dari kitab kehidupan, melainkan 

Aku akan mengaku namanya di hadapan 

Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.

WAHYU 7:15 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 di atas mereka.

16 Mereka tidak akan menderita lapar dan 

dahaga lagi, dan matahari atau panas terik 

tidak akan menimpa mereka lagi.

17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah 

takhta itu, akan menggembalakan mereka 

dan akan menuntun mereka ke mata air 

kehidupan. Dan Allah akan menghapus 

segala air mata dari mata mereka.”

WAHYU 19:7 Marilah kita bersukacita dan 

bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena 

hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan 

pengantin-Nya telah siap sedia.

8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya 

memakai kain lenan halus yang berkilau-

kilauan dan yang putih bersih!” (Lenan 

halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang 

benar dari orang-orang kudus.)

Lihat juga Yesaya 35:10; Yesaya 51:11; Yesaya 55:12,13; Yesaya 
60:19,20; Efesus 2:4-6.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

E25 Mesias akan dipercaya dan dipuja.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 45:17 Para bapa leluhurmu 

hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti; 

engkau akan mengangkat mereka menjadi 

pembesar di seluruh bumi.

18 Aku mau memasyhurkan namamu turun-

temurun; sebab itu bangsa-bangsa akan 

bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan 

selamanya.

MATIUS 19:28 Kata Yesus kepada mereka: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada 

waktu penciptaan kembali, apabila Anak 

Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-

Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan 

duduk juga di atas dua belas takhta untuk 

menghakimi kedua belas suku Israel.

29 Dan setiap orang yang karena nama-Ku 

meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-

laki atau saudaranya perempuan, bapa atau 

ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan 

menerima kembali seratus kali lipat dan 
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akan memperoleh hidup yang kekal.

MATIUS 26:13 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya di mana saja Injil ini 

diberitakan di seluruh dunia, apa yang 

dilakukannya ini akan disebut juga untuk 

mengingat dia.”

MATIUS 28:19 Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus,

1 PETRUS 2:9 Tetapi kamulah bangsa 

yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 

supaya kamu memberitakan perbuatan-

perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 

memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib:

WAHYU 5:9 Dan mereka menyanyikan 

suatu nyanyian baru katanya: “Engkau layak 

menerima gulungan kitab itu dan membuka 

meterai-meterainya; karena Engkau telah 

disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 

telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-

tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.

10 Dan Engkau telah membuat mereka 

menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-

imam bagi Allah kita, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja di bumi.”

Lihat juga #1; #2; #4.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

E18 Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H05 Kemuliaan dan kekuasaan Mesias yang 

akan datang. 

MAZMUR 46:5 Kota Allah, kediaman Yang 

Mahatinggi, disukakan oleh aliran-aliran 

sebuah sungai.

6 Allah ada di dalamnya, kota itu tidak 

akan goncang; Allah akan menolongnya 

menjelang pagi.

7 Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan 

goncang, Ia memperdengarkan suara-Nya, 

dan bumipun hancur.

8 TUHAN semesta alam menyertai kita, kota 

benteng kita ialah Allah Yakub. Sela

9 Pergilah, pandanglah pekerjaan TUHAN, 

yang mengadakan pemusnahan di bumi,

10 yang menghentikan peperangan sampai 

ke ujung bumi, yang mematahkan busur 

panah, menumpulkan tombak, membakar 

kereta-kereta perang dengan api!

11 “Diamlah dan ketahuilah, bahwa Akulah 

Allah! Aku ditinggikan di antara bangsa-

bangsa, ditinggikan di bumi!”

12 TUHAN semesta alam menyertai kita, kota 

benteng kita ialah Allah Yakub. Sela

YESAYA 2:4 Ia akan menjadi hakim 

antara bangsa-bangsa dan akan menjadi 

wasit bagi banyak suku bangsa; maka 

mereka akan menempa pedang-pedangnya 

menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya 

menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak 

akan lagi mengangkat pedang terhadap 

bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar 

perang.
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MIKHA 4:3 Ia akan menjadi hakim 

antara banyak bangsa, dan akan menjadi 

wasit bagi suku-suku bangsa yang besar 

sampai ke tempat yang jauh; mereka akan 

menempa pedang-pedangnya menjadi mata 

bajak, dan tombak-tombaknya menjadi 

pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi 

mengangkat pedang terhadap bangsa, dan 

mereka tidak akan lagi belajar perang.

4 Tetapi mereka masing-masing akan duduk 

di bawah pohon anggurnya dan di bawah 

pohon aranya dengan tidak ada yang 

mengejutkan, sebab mulut TUHAN semesta 

alam yang mengatakannya.

ZAKHARIA 2:10 Bersorak-sorailah dan 

bersukarialah, hai puteri Sion, sebab 

sesungguhnya Aku datang dan diam di 

tengah-tengahmu, demikianlah firman 

TUHAN;

YOHANES 3:14 Dan sama seperti Musa 

meninggikan ular di padang gurun, 

demikian juga Anak Manusia harus 

ditinggikan,

YOHANES 12:32 dan Aku, apabila Aku 

ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik 

semua orang datang kepada-Ku.”

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

2 Sama seperti Engkau telah memberikan 

kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, 

demikian pula Ia akan memberikan hidup 

yang kekal kepada semua yang telah Engkau 

berikan kepada-Nya.

3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa 

mereka mengenal Engkau, satu-satunya 

Allah yang benar, dan mengenal Yesus 

Kristus yang telah Engkau utus.

4 Aku telah mempermuliakan Engkau di 

bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan 

yang Engkau berikan kepada-Ku untuk 

melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah 

Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan 

yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia 

ada.

KISAH PARA RASUL 5:31 Dialah yang telah 

ditinggikan oleh Allah sendiri dengan 

tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan 

Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat 

dan menerima pengampunan dosa.

WAHYU 15:3 Dan mereka menyanyikan 

nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian 

Anak Domba, bunyinya: “Besar dan ajaib 

segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang 

Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, 

ya Raja segala bangsa!

4 Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan 

yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab 

Engkau saja yang kudus; karena semua 

bangsa akan datang dan sujud menyembah 

Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala 

penghakiman-Mu.”

Lihat juga #2, #5; Mazmur 66:7; Mazmur 83:3-5; Yesaya 5:16; 
Yesaya 8:9; Yeremia 16:19; Habakuk 2:20; Yohanes 8:28; Kisah 

Para Rasul 2:33; Filipi 2:9.
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D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

G02 Kenaikan Mesias telah dinubuatkan.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

   

MAZMUR 47:2 Hai segala bangsa, 

bertepuktanganlah, elu-elukanlah Allah 

dengan sorak-sorai!

3 Sebab TUHAN, Yang Mahatinggi, adalah 

dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi.

4 Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah 

kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki 

kita,

5 Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, 

kebanggaan Yakub yang dikasihi-Nya. Sela

6 Allah telah naik dengan diiringi sorak-

sorai, ya TUHAN itu, dengan diiringi bunyi 

sangkakala.

7 Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, 

bermazmurlah bagi Raja kita, 

bermazmurlah!

8 Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, 

bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran!

9 Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-

bangsa, Allah bersemayam di atas takhta-

Nya yang kudus.

10 Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul 

sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah 

yang empunya perisai-perisai bumi; Ia 

sangat dimuliakan.

LUKAS 24:50 Lalu Yesus membawa 

mereka ke luar kota sampai dekat Betania. 

Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan 

memberkati mereka.

51 Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, 

Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke 

sorga.

52 Mereka sujud menyembah kepada-Nya, lalu 

mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat 

bersukacita.

53 Mereka senantiasa berada di dalam Bait 

Allah dan memuliakan Allah.

KISAH PARA RASUL 1:6 Maka bertanyalah 

mereka yang berkumpul di situ: “Tuhan, 

maukah Engkau pada masa ini memulihkan 

kerajaan bagi Israel?”

7 Jawab-Nya: “Engkau tidak perlu mengetahui 

masa dan waktu, yang ditetapkan Bapa 

sendiri menurut kuasa-Nya.

8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau 

Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 

akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 

seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 

ujung bumi.”

9 Sesudah Ia mengatakan demikian, 

terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan 

awan menutup-Nya dari pandangan mereka.

10 Ketika mereka sedang menatap ke langit 

waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua 

orang yang berpakaian putih dekat mereka,

11 dan berkata kepada mereka: “Hai orang-

orang Galilea, mengapakah kamu berdiri 

melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat 

ke sorga meninggalkan kamu, akan datang 

kembali dengan cara yang sama seperti 

kamu melihat Dia naik ke sorga.”

EFESUS 4:8 Itulah sebabnya kata 

nas: “Tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia 

membawa tawanan-tawanan; Ia memberikan 

pemberian-pemberian kepada manusia.”

9 Bukankah “Ia telah naik” berarti, bahwa Ia 

juga telah turun ke bagian bumi yang paling 

bawah?

10 Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik 

jauh lebih tinggi dari pada semua langit, 

untuk memenuhkan segala sesuatu.

1 TIMOTIUS 3:16 Dan sesungguhnya agunglah 
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rahasia ibadah kita: “Dia, yang telah 

menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, 

dibenarkan dalam Roh; yang menampakkan 

diri-Nya kepada malaikat-malaikat, 

diberitakan di antara bangsa-bangsa yang 

tidak mengenal Allah; yang dipercayai di 

dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.”

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #2; #4; #5; Ulangan 33:29; Yosua 21:44; Mazmur 
18:48; Mazmur 24:7-10; Mazmur 68:18,19,24,26,33; Wahyu 20.

E14 Mesias akan menaklukan kematian dan 

kegelapan.

G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

MAZMUR 49:16 Tetapi Allah akan 

membebaskan nyawaku dari cengkeraman 

dunia orang mati, sebab Ia akan menarik 

aku. Sela

YOHANES 20:11 Tetapi Maria berdiri dekat 

kubur itu dan menangis. Sambil menangis 

ia menjenguk ke dalam kubur itu,

12 dan tampaklah olehnya dua orang malaikat 

berpakaian putih, yang seorang duduk di 

sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki 

di tempat mayat Yesus terbaring.

YOHANES 20:15 Kata Yesus kepadanya: “Ibu, 

mengapa engkau menangis? Siapakah yang 

engkau cari?” Maria menyangka orang 

itu adalah penunggu taman, lalu berkata 

kepada-Nya: “Tuan, jikalau tuan yang 

mengambil Dia, katakanlah kepadaku, di 

mana tuan meletakkan Dia, supaya aku 

dapat mengambil-Nya.”

16 Kata Yesus kepadanya: “Maria!” Maria 

berpaling dan berkata kepada-Nya dalam 

bahasa Ibrani: “Rabuni!”, artinya Guru.

17 Kata Yesus kepadanya: “Janganlah engkau 

memegang Aku, sebab Aku belum pergi 

kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-

saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, 

bahwa sekarang Aku akan pergi kepada 

Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan 

Allahmu.”

KISAH PARA RASUL 2:27 sebab Engkau tidak 

menyerahkan aku kepada dunia orang mati, 

dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu 

melihat kebinasaan.

KISAH PARA RASUL 13:35 Sebab itu Ia 

mengatakan dalam mazmur yang lain: 

Engkau tidak akan membiarkan Orang 

Kudus-Mu melihat kebinasaan.

KISAH PARA RASUL 26:23 yaitu, bahwa 

Mesias harus menderita sengsara dan bahwa 

Ia adalah yang pertama yang akan bangkit 

dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan 

memberitakan terang kepada bangsa ini dan 

kepada bangsa-bangsa lain.”

Lihat juga Mazmur 16:10; Mazmur 30:4; Mazmur 71:20; 
Mazmur 86:13; Yunus 2:4-6.
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H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 50:2 Dari Sion, puncak 

keindahan, Allah tampil bersinar.

3 Allah kita datang dan tidak akan berdiam 

diri, di hadapan-Nya api menjilat, sekeliling-

Nya bertiup badai yang dahsyat.

4 Ia berseru kepada langit di atas, dan kepada 

bumi untuk mengadili umat-Nya:

5 Bawalah kemari orang-orang yang Kukasihi, 

yang mengikat perjanjian dengan Aku 

berdasarkan korban sembelihan!

6 Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab 

Allah sendirilah Hakim. Sela

MAZMUR 97:6 Langit memberitakan 

keadilan-Nya, dan segala bangsa melihat 

kemuliaan-Nya.

YESAYA 12:6 Berserulah dan bersorak-

sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang 

Mahakudus, Allah Israel, agung di tengah-

tengahmu!”

YESAYA 33:22 Sebab TUHAN ialah Hakim 

kita, TUHAN ialah yang memberi hukum 

bagi kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan 

menyelamatkan kita.

MATIUS 24:31 Dan Ia akan menyuruh 

keluar malaikat-malaikat-Nya dengan 

meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya 

dan mereka akan mengumpulkan orang-

orang pilihan-Nya dari keempat penjuru 

bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung 

langit yang lain.

YOHANES 12:48 Barangsiapa menolak 

Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, 

ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang 

telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi 

hakimnya pada akhir zaman.

KISAH PARA RASUL 17:31 Karena Ia telah 

menetapkan suatu hari, pada waktu mana 

Ia dengan adil akan menghakimi dunia 

oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, 

sesudah Ia memberikan kepada semua 

orang suatu bukti tentang hal itu dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang 

mati.”

ROMA 2:5 Tetapi oleh kekerasan 

hatimu yang tidak mau bertobat, engkau 

menimbun murka atas dirimu sendiri pada 

hari waktu mana murka dan hukuman Allah 

yang adil akan dinyatakan.

ROMA 2:16 Hal itu akan nampak pada 

hari, bilamana Allah, sesuai dengan Injil 

yang kuberitakan, akan menghakimi segala 

sesuatu yang tersembunyi dalam hati 

manusia, oleh Kristus Yesus.

1 TESALONIKA 4:16 Sebab pada waktu 

tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu 

malaikat berseru dan sangkakala Allah 

berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun 

dari sorga dan mereka yang mati dalam 

Kristus akan lebih dahulu bangkit;

17 sesudah itu, kita yang hidup, yang masih 

tinggal, akan diangkat bersama-sama 

dengan mereka dalam awan menyongsong 

Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan 

selama-lamanya bersama-sama dengan 

Tuhan.
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2 TIMOTIUS 4:1 Di hadapan Allah dan 

Kristus Yesus yang akan menghakimi orang 

yang hidup dan yang mati, aku berpesan 

dengan sungguh-sungguh kepadamu demi 

penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya:

IBRANI 12:22 Tetapi kamu sudah datang 

ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu 

malaikat, suatu kumpulan yang meriah,

23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang 

namanya terdaftar di sorga, dan kepada 

Allah, yang menghakimi semua orang, dan 

kepada roh-roh orang-orang benar yang 

telah menjadi sempurna,

24 dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian 

baru, dan kepada darah pemercikan, yang 

berbicara lebih kuat dari pada darah Habel.

25 Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, 

yang berfirman. Sebab jikalau mereka, yang 

menolak Dia yang menyampaikan firman 

Allah di bumi, tidak luput, apa lagi kita, jika 

kita berpaling dari Dia yang berbicara dari 

sorga?

26 Waktu itu suara-Nya menggoncangkan 

bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji: 

“Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan 

bukan hanya bumi saja, melainkan langit 

juga.”

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

WAHYU 16:5 Dan aku mendengar 

malaikat yang berkuasa atas air itu berkata: 

“Adil Engkau, Engkau yang ada dan yang 

sudah ada, Engkau yang kudus, yang telah 

menjatuhkan hukuman ini.

6 Karena mereka telah menumpahkan darah 

orang-orang kudus dan para nabi, Engkau 

juga telah memberi mereka minum darah; 

hal itu wajar bagi mereka!”

7 Dan aku mendengar mezbah itu berkata: “Ya 

Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa, benar dan 

adil segala penghakiman-Mu.”

WAHYU 19:2 sebab benar dan adil segala 

penghakiman-Nya, karena Ialah yang 

telah menghakimi pelacur besar itu, yang 

merusakkan bumi dengan percabulannya; 

dan Ialah yang telah membalaskan darah 

hamba-hamba-Nya atas pelacur itu.”

WAHYU 22:20 Ia yang memberi kesaksian 

tentang semuanya ini, berfirman: “Ya, Aku 

datang segera!” Amin, datanglah, Tuhan 

Yesus!

Lihat juga #1; #6; Kejadian 18:25; Mazmur 7:12; Mazmur 94:2; 
1 Korintus 6:2,3; Yakobus 5:9; 1 Petrus 4:5; Wahyu 11:15; Wahyu 

16:7; Wahyu 19:2; Wahyu 20.

E23 Mesias akan mengubah umat-umat-Nya.

E27 Memberikan sebuah hati yang baru dan 

roh yang baru.

I04 Korban keselamatan dan korban syukur 

menggambarkan tentang Karya Mesias.

MAZMUR 51:19 Korban sembelihan kepada 

Allah ialah jiwa yang hancur; hati yang patah 

dan remuk tidak akan Kaupandang hina, ya 

Allah.

YESAYA 57:15 Sebab beginilah firman Yang 

Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang 

bersemayam untuk selamanya dan Yang 
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Mahakudus nama-Nya: “Aku bersemayam 

di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi 

juga bersama-sama orang yang remuk dan 

rendah hati, untuk menghidupkan semangat 

orang-orang yang rendah hati dan untuk 

menghidupkan hati orang-orang yang 

remuk.

MATIUS 5:3 Berbahagialah orang yang 

miskin di hadapan Allah, karena merekalah 

yang empunya Kerajaan Sorga.

MARKUS 12:33 Memang mengasihi Dia 

dengan segenap hati dan dengan segenap 

pengertian dan dengan segenap kekuatan, 

dan juga mengasihi sesama manusia seperti 

diri sendiri adalah jauh lebih utama dari 

pada semua korban bakaran dan korban 

sembelihan.”

LUKAS 15:10 Aku berkata kepadamu: 

Demikian juga akan ada sukacita pada 

malaikat-malaikat Allah karena satu orang 

berdosa yang bertobat.”

LUKAS 18:11 Orang Farisi itu berdiri 

dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, 

aku mengucap syukur kepada-Mu, karena 

aku tidak sama seperti semua orang lain, 

bukan perampok, bukan orang lalim, bukan 

pezinah dan bukan juga seperti pemungut 

cukai ini;

12 aku berpuasa dua kali seminggu, aku 

memberikan sepersepuluh dari segala 

penghasilanku.

13 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-

jauh, bahkan ia tidak berani menengadah 

ke langit, melainkan ia memukul diri dan 

berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang 

berdosa ini.

14 Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke 

rumahnya sebagai orang yang dibenarkan 

Allah dan orang lain itu tidak. Sebab 

barangsiapa meninggikan diri, ia akan 

direndahkan dan barangsiapa merendahkan 

diri, ia akan ditinggikan.”

ROMA 12:1 Karena itu, saudara-saudara, 

demi kemurahan Allah aku menasihatkan 

kamu, supaya kamu mempersembahkan 

tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 

yang kudus dan yang berkenan kepada 

Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.

1 PETRUS 2:5 Dan biarlah kamu 

juga dipergunakan sebagai batu hidup 

untuk pembangunan suatu rumah 

rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk 

mempersembahkan persembahan rohani 

yang karena Yesus Kristus berkenan kepada 

Allah.

Lihat juga Mazmur 22:25; Mazmur 34:19; Mazmur 102:18; 
Mazmur 147:3; Yesaya 61:1-3; Yesaya 66:2; Lukas 15:2-7,21-32; 

Filipi 4:18; Ibrani 3:16.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 53:7 Ya, datanglah kiranya dari 

Sion keselamatan bagi Israel! Apabila Allah 

memulihkan keadaan umat-Nya, maka 

Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan 

bersukacita.

YESAYA 59:20 Dan Ia akan datang sebagai 

Penebus untuk Sion dan untuk orang-orang 

Yakub yang bertobat dari pemberontakannya, 

demikianlah firman TUHAN.

MATIUS 1:21 Ia akan melahirkan anak 
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laki-laki dan engkau akan menamakan 

Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa 

mereka.”

LUKAS 1:68 Terpujilah Tuhan, Allah 

Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan 

membawa kelepasan baginya,

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

19 untuk memberitakan pembebasan kepada 

orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 

orang-orang buta, untuk membebaskan 

orang-orang yang tertindas, untuk 

memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 

datang.”

LUKAS 21:28 Apabila semuanya itu mulai 

terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, 

sebab penyelamatanmu sudah dekat.”

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

IBRANI 9:12 dan Ia telah masuk satu kali 

untuk selama-lamanya ke dalam tempat 

yang kudus bukan dengan membawa darah 

domba jantan dan darah anak lembu, tetapi 

dengan membawa darah-Nya sendiri. Dan 

dengan itu Ia telah mendapat kelepasan 

yang kekal.
Lihat juga #1; # 2; #3; Mazmur 14:7; Mazmur 42:12; Mazmur 
43:5; Mazmur 44:5; Mazmur 74:12; Mazmur 78:35; Mazmur 

111:9; Habakuk 3:13; Lukas 1:71; Lukas 2:38; Efesus 1:7; Kolose 
1:14.

F05 Mesias akan dikhianati.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 55:5 Hatiku gelisah, kengerian 

maut telah menimpa aku.

6 Aku dirundung takut dan gentar, perasaan 

seram meliputi aku.

 

13 Kalau musuhku yang mencela aku, 

aku masih dapat menanggungnya; 

kalau pembenciku yang membesarkan 

diri terhadap aku, aku masih dapat 

menyembunyikan diri terhadap dia.

14 Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, 

temanku dan orang kepercayaanku:

15 kami yang bersama-sama bergaul dengan 

baik, dan masuk rumah Allah di tengah-

tengah keramaian.

MATIUS 26:31 Maka berkatalah Yesus 

kepada mereka: “Malam ini kamu semua 

akan tergoncang imanmu karena Aku. 

Sebab ada tertulis: Aku akan membunuh 

gembala dan kawanan domba itu akan 

tercerai-berai.

32 Akan tetapi sesudah Aku bangkit, Aku akan 

mendahului kamu ke Galilea.”

33 Petrus menjawab-Nya: “Biarpun mereka 

semua tergoncang imannya karena Engkau, 

aku sekali-kali tidak.”

34 Yesus berkata kepadanya: “Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya malam ini, 

sebelum ayam berkokok, engkau telah 

menyangkal Aku tiga kali.”

35 Kata Petrus kepada-Nya: “Sekalipun aku 

harus mati bersama-sama Engkau, aku 

takkan menyangkal Engkau.” Semua murid 
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yang lainpun berkata demikian juga.

36 Maka sampailah Yesus bersama-sama 

murid-murid-Nya ke suatu tempat yang 

bernama Getsemani. Lalu Ia berkata kepada 

murid-murid-Nya: “Duduklah di sini, 

sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa.”

37 Dan Ia membawa Petrus dan kedua anak 

Zebedeus serta-Nya. Maka mulailah Ia 

merasa sedih dan gentar,

38 lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku 

sangat sedih, seperti mau mati rasanya. 

Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah 

dengan Aku.”

YOHANES 13:21 Setelah Yesus berkata 

demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

seorang di antara kamu akan menyerahkan 

Aku.”

YOHANES 13:27 Dan sesudah Yudas 

menerima roti itu, ia kerasukan Iblis. Maka 

Yesus berkata kepadanya: “Apa yang hendak 

kauperbuat, perbuatlah dengan segera.”

YOHANES 13:37 Kata Petrus kepada-Nya: 

“Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti 

Engkau sekarang? Aku akan memberikan 

nyawaku bagi-Mu!”

38 Jawab Yesus: “Nyawamu akan kauberikan 

bagi-Ku? Sesungguhnya Aku berkata 

kepadamu: Sebelum ayam berkokok, engkau 

telah menyangkal Aku tiga kali.”

Lihat juga Mazmur 6:4; Mazmur 69:21,22; Mazmur 102:4-6; 
Markus 14:33,34.

H05 Kemuliaan dan kekuasaan Mesias yang 

akan datang. 

H08 Mesias akan hidup kekalal.

     

MAZMUR 61:7 Tambahilah umur raja, 

tahun-tahun hidupnya kiranya sampai 

turun-temurun;

8 kiranya ia bersemayam di hadapan Allah 

selama-lamanya, titahkanlah kasih setia dan 

kebenaran menjaga dia.

2 SAMUEL 7:16 Keluarga dan kerajaanmu 

akan kokoh untuk selama-lamanya di 

hadapan-Ku, takhtamu akan kokoh untuk 

selama-lamanya.”

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

IBRANI 9:24 Sebab Kristus bukan masuk 

ke dalam tempat kudus buatan tangan 

manusia yang hanya merupakan gambaran 

saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam 

sorga sendiri untuk menghadap hadirat 

Allah guna kepentingan kita.

Lihat juga #1; Mazmur 41:13; Ibrani 7:21-25.
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F03 Mesias akan ditolak.

MAZMUR 62:4 Berapa lamakah kamu 

hendak menyerbu seseorang, hendak 

meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti 

terhadap dinding yang miring, terhadap 

tembok yang hendak roboh?

5 Mereka hanya bermaksud menghempaskan 

dia dari kedudukannya yang tinggi; mereka 

suka kepada dusta; dengan mulutnya 

mereka memberkati, tetapi dalam hatinya 

mereka mengutuki. Sela

MAZMUR 2:1 Mengapa rusuh bangsa-

bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-

reka perkara yang sia-sia?

2 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para 

pembesar bermufakat bersama-sama 

melawan TUHAN dan yang diurapi-Nya:

3 Marilah kita memutuskan belenggu-

belenggu mereka dan membuang tali-tali 

mereka dari pada kita!

MATIUS 26:3 Pada waktu itu 

berkumpullah imam-imam kepala dan tua-

tua bangsa Yahudi di istana Imam Besar 

yang bernama Kayafas,

4 dan mereka merundingkan suatu rencana 

untuk menangkap Yesus dengan tipu 

muslihat dan untuk membunuh Dia.

MATIUS 27:1 Ketika hari mulai siang, 

semua imam kepala dan tua-tua bangsa 

Yahudi berkumpul dan mengambil 

keputusan untuk membunuh Yesus.

YOHANES 11:49 Tetapi seorang di antara 

mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada 

tahun itu, berkata kepada mereka: “Kamu 

tidak tahu apa-apa,

50 dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna 

bagimu, jika satu orang mati untuk bangsa 

kita dari pada seluruh bangsa kita ini 

binasa.”

51 Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya 

sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada 

tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan 

mati untuk bangsa itu,

KISAH PARA RASUL 4:25 Dan oleh Roh 

Kudus dengan perantaraan hamba-Mu 

Daud, bapa kami, Engkau telah berfirman: 

Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa 

suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang 

sia-sia?

26 Raja-raja dunia bersiap-siap dan para 

pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan 

dan Yang Diurapi-Nya.

27 Sebab sesungguhnya telah berkumpul di 

dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus 

beserta bangsa-bangsa dan suku-suku 

bangsa Israel melawan Yesus, Hamba-Mu 

yang kudus, yang Engkau urapi,

28 untuk melaksanakan segala sesuatu yang 

telah Engkau tentukan dari semula oleh 

kuasa dan kehendak-Mu.

Lihat juga Matius 2:14-16.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 65:3 Engkau yang mendengarkan 

doa. Kepada-Mulah datang semua yang 

hidup

MAZMUR 22:28 Segala ujung bumi akan 

mengingatnya dan berbalik kepada TUHAN; 

dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan 

sujud menyembah di hadapan-Nya.
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MAZMUR 86:9 Segala bangsa yang 

Kaujadikan akan datang sujud menyembah 

di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan 

memuliakan nama-Mu.

YESAYA 66:23 Bulan berganti bulan, 

dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh 

umat manusia akan datang untuk sujud 

menyembah di hadapan-Ku, firman 

TUHAN.

LUKAS 11:9 Oleh karena itu Aku 

berkata kepadamu: Mintalah, maka akan 

diberikan kepadamu; carilah, maka kamu 

akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 

dibukakan bagimu.

10 Karena setiap orang yang meminta, 

menerima dan setiap orang yang mencari, 

mendapat dan setiap orang yang mengetok, 

baginya pintu dibukakan.

YOHANES 12:32 dan Aku, apabila Aku 

ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik 

semua orang datang kepada-Ku.”

1 YOHANES 5:14 Dan inilah keberanian 

percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia 

mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta 

sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya.

15 Dan jikalau kita tahu, bahwa Ia 

mengabulkan apa saja yang kita minta, 

maka kita juga tahu, bahwa kita telah 

memperoleh segala sesuatu yang telah kita 

minta kepada-Nya.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; Mazmur 66:4; Mazmur 145:18,19; Yesaya 49:6; 
Yesaya 65:24; Yeremia 29:12,13.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 67:1 Untuk pemimpin biduan. 

Dengan permainan kecapi. Mazmur. 

Nyanyian. (67-2) Kiranya Allah mengasihani 

kita dan memberkati kita, kiranya Ia 

menyinari kita dengan wajah-Nya, Sela

2 Kiranya Allah mengasihani kita dan 

memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita 

dengan wajah-Nya, Sela

3 supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan 

keselamatan-Mu di antara segala bangsa.

4 Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-

Mu, ya Allah; kiranya bangsa-bangsa 

semuanya bersyukur kepada-Mu.

5 Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan 

bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah 

bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun 

suku-suku bangsa di atas bumi. Sela

6 Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-

Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa 

semuanya bersyukur kepada-Mu.

7 Tanah telah memberi hasilnya; Allah, Allah 

kita, memberkati kita.

8 Allah memberkati kita; kiranya segala ujung 

bumi takut akan Dia!

YESAYA 2:2 Akan terjadi pada hari-

hari yang terakhir: gunung tempat rumah 

TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-

gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-

bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun 

ke sana,
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3 dan banyak suku bangsa akan pergi 

serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung 

TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia 

mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan 

supaya kita berjalan menempuhnya; sebab 

dari Sion akan keluar pengajaran dan firman 

TUHAN dari Yerusalem.”

4 Ia akan menjadi hakim antara bangsa-

bangsa dan akan menjadi wasit bagi 

banyak suku bangsa; maka mereka akan 

menempa pedang-pedangnya menjadi 

mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi 

pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi 

mengangkat pedang terhadap bangsa, dan 

mereka tidak akan lagi belajar perang.

DANIEL 7:14 Lalu diberikan kepadanya 

kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan 

sebagai raja, maka orang-orang dari segala 

bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi 

kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang 

kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya 

ialah kerajaan yang tidak akan musnah.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; #2; #4; #5; Yeremia 10:10.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 68:1 Untuk pemimpin biduan. 

Mazmur Daud. Nyanyian. (68-2) Allah 

bangkit, maka terseraklah musuh-musuh-

Nya, orang-orang yang membenci Dia 

melarikan diri dari hadapan-Nya.

2 Allah bangkit, maka terseraklah musuh-

musuh-Nya, orang-orang yang membenci 

Dia melarikan diri dari hadapan-Nya.

3 Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin 

meleleh di depan api, demikianlah orang-

orang fasik binasa di hadapan Allah.

4 Tetapi orang-orang benar bersukacita, 

mereka beria-ria di hadapan Allah, 

bergembira dan bersukacita.

5 Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah 

nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia yang 

berkendaraan melintasi awan-awan! Nama-

Nya ialah TUHAN; beria-rialah di hadapan-

Nya!

2 TESALONIKA 1:8 dan mengadakan 

pembalasan terhadap mereka yang tidak 

mau mengenal Allah dan tidak mentaati 

Injil Yesus, Tuhan kita.

9 Mereka ini akan menjalani hukuman 

kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari 

hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-

Nya,

WAHYU 18:20 Bersukacitalah atas dia, hai 

sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, 

rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah 

menjatuhkan hukuman atas dia karena 

kamu.”

WAHYU 19:7 Marilah kita bersukacita dan 
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bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena 

hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan 

pengantin-Nya telah siap sedia.

Lihat juga #1; Keluaran 3:14; Yesaya 12:4-6; 1 Tesalonika 5:16; 1 
Petrus 1:8; Wahyu 6:16,17.

G02 Kenaikan Mesias telah dinubuatkan.

G04 Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

MAZMUR 68:19 Engkau telah naik ke tempat 

tinggi, telah membawa tawanan-tawanan; 

Engkau telah menerima persembahan-

persembahan di antara manusia, bahkan 

dari pemberontak-pemberontak untuk diam 

di sana, ya TUHAN Allah.

MARKUS 16:19 Sesudah Tuhan Yesus 

berbicara demikian kepada mereka, 

terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di 

sebelah kanan Allah.

LUKAS 24:51 Dan ketika Ia sedang 

memberkati mereka, Ia berpisah dari 

mereka dan terangkat ke sorga.

YOHANES 7:39 Yang dimaksudkan-Nya ialah 

Roh yang akan diterima oleh mereka yang 

percaya kepada-Nya; sebab Roh itu belum 

datang, karena Yesus belum dimuliakan.

KISAH PARA RASUL 1:2 sampai pada hari 

Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi 

perintah-Nya oleh Roh Kudus kepada rasul-

rasul yang dipilih-Nya.

KISAH PARA RASUL 1:8 Tetapi kamu akan 

menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 

atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-

Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 

Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

9 Sesudah Ia mengatakan demikian, 

terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan 

awan menutup-Nya dari pandangan mereka.

KISAH PARA RASUL 2:17 Akan terjadi pada 

hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah-

-bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke 

atas semua manusia; maka anak-anakmu 

laki-laki dan perempuan akan bernubuat, 

dan teruna-terunamu akan mendapat 

penglihatan-penglihatan, dan orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi.

18 Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan 

perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada 

hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.

ROMA 12:6 Demikianlah kita 

mempunyai karunia yang berlain-lainan 

menurut kasih karunia yang dianugerahkan 

kepada kita: Jika karunia itu adalah untuk 

bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai 

dengan iman kita.

7 Jika karunia untuk melayani, baiklah kita 

melayani; jika karunia untuk mengajar, 

baiklah kita mengajar;

EFESUS 1:3 Terpujilah Allah dan Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus 

telah mengaruniakan kepada kita segala 

berkat rohani di dalam sorga.

EFESUS 4:8 Itulah sebabnya kata 

nas: “Tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia 

membawa tawanan-tawanan; Ia memberikan 

pemberian-pemberian kepada manusia.”

9 Bukankah “Ia telah naik” berarti, bahwa Ia juga 

telah turun ke bagian bumi yang paling bawah?

IBRANI 4:14 Karena kita sekarang 
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mempunyai Imam Besar Agung, yang telah 

melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak 

Allah, baiklah kita teguh berpegang pada 

pengakuan iman kita.

IBRANI 6:20 di mana Yesus telah masuk 

sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut 

peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar 

sampai selama-lamanya.

IBRANI 8:1 Inti segala yang kita 

bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam 

Besar yang demikian, yang duduk di sebelah 

kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,

Lihat juga Mazmur 24:3,7-10; Mazmur 47:6; Mazmur 72:17-19; 
Mazmur 104:3; Mazmur 110:1; 1 Korintus 12:4-10; 1 Petrus 3:22.

F11 Penderitaan Mesias.

F12 Mesias akan mengalami perlawanan.

MAZMUR 69:5 Orang-orang yang membenci 

aku tanpa alasan lebih banyak dari pada 

rambut di kepalaku; terlalu besar jumlah 

orang-orang yang hendak membinasakan 

aku, yang memusuhi aku tanpa sebab; aku 

dipaksa untuk mengembalikan apa yang 

tidak kurampas.

YOHANES 15:25 Tetapi firman yang ada 

tertulis dalam kitab Taurat mereka harus 

digenapi: Mereka membenci Aku tanpa 

alasan.

YOHANES 19:4 Pilatus keluar lagi dan 

berkata kepada mereka: “Lihatlah, aku 

membawa Dia ke luar kepada kamu, supaya 

kamu tahu, bahwa aku tidak mendapati 

kesalahan apapun pada-Nya.”

2 KORINTUS 5:21 Dia yang tidak mengenal 

dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 

kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh 

Allah.

1 PETRUS 2:22 Ia tidak berbuat dosa, dan 

tipu tidak ada dalam mulut-Nya.

1 PETRUS 2:24 Ia sendiri telah memikul 

dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, 

supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, 

hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya 

kamu telah sembuh.

1 PETRUS 3:18 Sebab juga Kristus telah mati 

sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar 

untuk orang-orang yang tidak benar, supaya 

Ia membawa kita kepada Allah; Ia, yang 

telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai 

manusia, tetapi yang telah dibangkitkan 

menurut Roh,

Lihat juga Mazmur 35:19; Mazmur 109:3; Yesaya 53:4-7; Matius 
26:59.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 69:8 Sebab oleh karena 

Engkaulah aku menanggung cela, noda 

meliputi mukaku.

9 Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-

saudaraku, orang asing bagi anak-anak 

ibuku;

10 sebab cinta untuk rumah-Mu 

menghanguskan aku, dan kata-kata yang 

mencela Engkau telah menimpa aku.

MATIUS 26:48 Orang yang menyerahkan 
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Dia telah memberitahukan tanda ini kepada 

mereka: “Orang yang akan kucium, itulah 

Dia, tangkaplah Dia.”

49 Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan 

berkata: “Salam Rabi,” lalu mencium Dia.

50 Tetapi Yesus berkata kepadanya: “Hai 

teman, untuk itukah engkau datang?” Maka 

majulah mereka memegang Yesus dan 

menangkap-Nya.

MATIUS 26:56 Akan tetapi semua ini 

terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam 

kitab nabi-nabi.” Lalu semua murid itu 

meninggalkan Dia dan melarikan diri.

MATIUS 26:74 Maka mulailah Petrus 

mengutuk dan bersumpah: “Aku tidak kenal 

orang itu.” Dan pada saat itu berkokoklah 

ayam.

YOHANES 1:10 Ia telah ada di dalam dunia 

dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia 

tidak mengenal-Nya.

11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, 

tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak 

menerima-Nya.

YOHANES 2:16 Kepada pedagang-pedagang 

merpati Ia berkata: “Ambil semuanya ini 

dari sini, jangan kamu membuat rumah 

Bapa-Ku menjadi tempat berjualan.”

17 Maka teringatlah murid-murid-Nya, bahwa 

ada tertulis: “Cinta untuk rumah-Mu 

menghanguskan Aku.”

YOHANES 7:5 Sebab saudara-saudara-Nya 

sendiripun tidak percaya kepada-Nya.

YOHANES 15:21 Tetapi semuanya itu akan 

mereka lakukan terhadap kamu karena 

nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia, 

yang telah mengutus Aku.

22 Sekiranya Aku tidak datang dan tidak 

berkata-kata kepada mereka, mereka tentu 

tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak 

mempunyai dalih bagi dosa mereka!

23 Barangsiapa membenci Aku, ia membenci 

juga Bapa-Ku.

24 Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan 

di tengah-tengah mereka seperti yang tidak 

pernah dilakukan orang lain, mereka tentu 

tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun 

mereka telah melihat semuanya itu, namun 

mereka membenci baik Aku maupun Bapa-

Ku.

ROMA 15:8 Yang aku maksudkan ialah, 

bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus 

telah menjadi pelayan orang-orang bersunat 

untuk mengokohkan janji yang telah 

diberikan-Nya kepada nenek moyang kita,

Lihat juga Mazmur 22:7-9; Mazmur 31:12; Mazmur 119:139; 
Matius 26:70-74; Markus 11:15-17.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

MAZMUR 69:20 Engkau mengenal celaku, 

maluku dan nodaku; semua lawanku ada di 

hadapan-Mu.

21 Cela itu telah mematahkan hatiku, dan aku 

putus asa; aku menantikan belas kasihan, 

tetapi sia-sia, menantikan penghibur-

penghibur, tetapi tidak kudapati.

22 Bahkan, mereka memberi aku makan racun, 

dan pada waktu aku haus, mereka memberi 

aku minum anggur asam.

MATIUS 27:34 Lalu mereka memberi 
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Dia minum anggur bercampur empedu. 

Setelah Ia mengecapnya, Ia tidak mau 

meminumnya.

MATIUS 27:39 Orang-orang yang lewat 

di sana menghujat Dia dan sambil 

menggelengkan kepala,

40 mereka berkata: “Hai Engkau yang 

mau merubuhkan Bait Suci dan mau 

membangunnya kembali dalam tiga hari, 

selamatkanlah diri-Mu jikalau Engkau Anak 

Allah, turunlah dari salib itu!”

41 Demikian juga imam-imam kepala bersama-

sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-

olokkan Dia dan mereka berkata:

42 Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya 

sendiri tidak dapat Ia selamatkan! Ia Raja 

Israel? Baiklah Ia turun dari salib itu dan 

kami akan percaya kepada-Nya.

43 Ia menaruh harapan-Nya pada Allah: 

baiklah Allah menyelamatkan Dia, jikalau 

Allah berkenan kepada-Nya! Karena Ia telah 

berkata: Aku adalah Anak Allah.”

44 Bahkan penyamun-penyamun yang 

disalibkan bersama-sama dengan Dia 

mencela-Nya demikian juga.

45 Mulai dari jam dua belas kegelapan meliputi 

seluruh daerah itu sampai jam tiga.

46 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan 

suara nyaring: “Eli, Eli, lama sabakhtani?” 

Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa 

Engkau meninggalkan Aku?

47 Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri 

di situ berkata: “Ia memanggil Elia.”

48 Dan segeralah datang seorang dari 

mereka; ia mengambil bunga karang, 

mencelupkannya ke dalam anggur asam, 

lalu mencucukkannya pada sebatang buluh 

dan memberi Yesus minum.

MARKUS 15:23 Lalu mereka memberi 

anggur bercampur mur kepada-Nya, tetapi 

Ia menolaknya.

YOHANES 19:28 Sesudah itu, karena Yesus 

tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai, 

berkatalah Ia--supaya genaplah yang ada 

tertulis dalam Kitab Suci--:”Aku haus!”

29 Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. 

Maka mereka mencucukkan bunga karang, 

yang telah dicelupkan dalam anggur asam, 

pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya 

ke mulut Yesus.

30 Sesudah Yesus meminum anggur asam 

itu, berkatalah Ia: “Sudah selesai.” Lalu Ia 

menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan 

nyawa-Nya.

IBRANI 12:2 Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.

1 PETRUS 2:23 Ketika Ia dicaci maki, Ia 

tidak membalas dengan mencaci maki; 

ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, 

tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang 

menghakimi dengan adil.

24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam 

tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang 

telah mati terhadap dosa, hidup untuk 

kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah 

sembuh.

Lihat juga Mazmur 22:7,8; Yesaya 53:3-5.

F13 Rincian penderitaan Mesias.
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MAZMUR 69:27 Sebab mereka mengejar 

orang yang Kaupukul, mereka menambah 

kesakitan orang-orang yang Kautikam.

MARKUS 15:28 (Demikian genaplah nas 

Alkitab yang berbunyi: “Ia akan terhitung di 

antara orang-orang durhaka.”)

29 Orang-orang yang lewat di sana menghujat 

Dia, dan sambil menggelengkan kepala 

mereka berkata: “Hai Engkau yang 

mau merubuhkan Bait Suci dan mau 

membangunnya kembali dalam tiga hari,

30 turunlah dari salib itu dan selamatkan diri-

Mu!”

31 Demikian juga imam-imam kepala bersama-

sama ahli Taurat mengolok-olokkan Dia di 

antara mereka sendiri dan mereka berkata: 

“Orang lain Ia selamatkan, tetapi diri-Nya 

sendiri tidak dapat Ia selamatkan!

32 Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari 

salib itu, supaya kita lihat dan percaya.” 

Bahkan kedua orang yang disalibkan 

bersama-sama dengan Dia mencela Dia 

juga.

Lihat juga Yesaya 53:4,10; Zakharia 13:7.

G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

MAZMUR 71:20 Engkau yang telah membuat 

aku mengalami banyak kesusahan dan 

malapetaka, Engkau akan menghidupkan 

aku kembali, dan dari samudera raya bumi 

Engkau akan menaikkan aku kembali.

LUKAS 24:6 Ia tidak ada di sini, Ia telah 

bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan-Nya 

kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea,

LUKAS 24:34 Kata mereka itu: 

“Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan 

telah menampakkan diri kepada Simon.”

ROMA 14:9 Sebab untuk itulah Kristus 

telah mati dan hidup kembali, supaya Ia 

menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, 

maupun atas orang-orang hidup.

KISAH PARA RASUL 2:27 sebab Engkau tidak 

menyerahkan aku kepada dunia orang mati, 

dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu 

melihat kebinasaan.

Lihat juga Mazmur 16:10; Mazmur 30:4; Mazmur 49:16; 
Mazmur 86:13; Yunus 2:4-6; Kisah Para Rasul 13:35.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H05 Kemuliaan dan kekuasaan Mesias yang 

akan datang. 

MAZMUR 72:7 Kiranya keadilan 

berkembang dalam zamannya dan damai 

sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi 

bulan!

8 Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, 

dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi!

9 Kiranya penghuni padang belantara berlutut 

di depannya, dan musuh-musuhnya 

menjilat debu;

10 kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau 

membawa persembahan-persemb kiranya 

raja-raja dari Syeba dan Seba menyampaikan 

upeti!

11 Kiranya semua raja sujud menyembah 
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kepadanya, dan segala bangsa menjadi 

hambanya!

12 Sebab ia akan melepaskan orang miskin 

yang berteriak minta tolong, orang yang 

tertindas, dan orang yang tidak punya 

penolong;

13 ia akan sayang kepada orang lemah dan 

orang miskin, ia akan menyelamatkan 

nyawa orang miskin.

14 Ia akan menebus nyawa mereka dari 

penindasan dan kekerasan, darah mereka 

mahal di matanya.

15 Hiduplah ia! Kiranya dipersembahkan 

kepadanya emas Syeba! Kiranya ia didoakan 

senantiasa, dan diberkati sepanjang hari!

16 Biarlah tanaman gandum berlimpah-

limpah di negeri, bergelombang di 

puncak pegunungan; biarlah buahnya 

mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya 

berkembang bagaikan rumput di bumi.

17 Biarlah namanya tetap selama-lamanya, 

kiranya namanya semakin dikenal selama 

ada matahari. Kiranya segala bangsa 

saling memberkati dengan namanya, dan 

menyebut dia berbahagia.

18 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang 

melakukan perbuatan yang ajaib seorang 

diri!

19 Dan terpujilah kiranya nama-Nya yang 

mulia selama-lamanya, dan kiranya 

kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. 

Amin, ya amin.

MATIUS 2:11 Maka masuklah mereka 

ke dalam rumah itu dan melihat 

Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu 

sujud menyembah Dia. Merekapun 

membuka tempat harta bendanya dan 

mempersembahkan persembahan kepada-

Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

MARKUS 16:15 Lalu Ia berkata kepada 

mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, 

beritakanlah Injil kepada segala makhluk.

16 Siapa yang percaya dan dibaptis akan 

diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya 

akan dihukum.

FILIPI 2:10 supaya dalam nama Yesus 

bertekuk lutut segala yang ada di langit 

dan yang ada di atas bumi dan yang ada di 

bawah bumi,

IBRANI 13:8 Yesus Kristus tetap sama, 

baik kemarin maupun hari ini dan sampai 

selama-lamanya.

WAHYU 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah 

mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai 

selama-lamanya dan Aku memegang segala 

kunci maut dan kerajaan maut.

WAHYU 7:9 Kemudian dari pada 

itu aku melihat: sesungguhnya, suatu 

kumpulan besar orang banyak yang tidak 

dapat terhitung 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.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 
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Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 17:14 Mereka akan berperang 

melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba 

akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah 

Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas 

segala raja. Mereka bersama-sama dengan 

Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang 

setia.”

Lihat juga #1; #2; #5; Kejadian 22:18; Mazmur 21:5.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

     

MAZMUR 75:8 tetapi Allah adalah Hakim: 

direndahkan-Nya yang satu dan ditinggikan-

Nya yang lain.

9 Sebab sebuah piala ada di tangan TUHAN, 

berisi anggur berbuih, penuh campuran 

bumbu; Ia menuang dari situ; sungguh, 

ampasnya akan dihirup dan diminum oleh 

semua orang fasik di bumi.

LUKAS 1:52 Ia menurunkan orang-

orang yang berkuasa dari takhtanya dan 

meninggikan orang-orang yang rendah;

KISAH PARA RASUL 17:31 Karena Ia telah 

menetapkan suatu hari, pada waktu mana 

Ia dengan adil akan menghakimi dunia 

oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, 

sesudah Ia memberikan kepada semua 

orang suatu bukti tentang hal itu dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang 

mati.”

ROMA 2:16 Hal itu akan nampak pada 

hari, bilamana Allah, sesuai dengan Injil 

yang kuberitakan, akan menghakimi segala 

sesuatu yang tersembunyi dalam hati 

manusia, oleh Kristus Yesus.

2 TIMOTIUS 4:1 Di hadapan Allah dan 

Kristus Yesus yang akan menghakimi orang 

yang hidup dan yang mati, aku berpesan 

dengan sungguh-sungguh kepadamu demi 

penyataan-Nya dan demi Kerajaan-Nya:

WAHYU 14:9 Dan seorang malaikat lain, 

malaikat ketiga, menyusul mereka, dan 

berkata dengan suara nyaring: “Jikalau 

seorang menyembah binatang dan 

patungnya itu, dan menerima tanda pada 

dahinya atau pada tangannya,

10 maka ia akan minum dari anggur murka 

Allah, yang disediakan tanpa campuran 

dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa 

dengan api dan belerang di depan mata 

malaikat-malaikat kudus dan di depan mata 

Anak Domba.

11 Maka asap api yang menyiksa mereka itu 

naik ke atas sampai selama-lamanya, dan 

siang malam mereka tidak henti-hentinya 

disiksa, yaitu mereka yang menyembah 

binatang serta patungnya itu, dan 

barangsiapa yang telah menerima tanda 

namanya.”

WAHYU 16:19 Lalu terbelahlah kota besar 

itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-

kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal 

Allah. Maka teringatlah Allah akan 

Babel yang besar itu untuk memberikan 

kepadanya cawan yang penuh dengan 

anggur kegeraman murka-Nya.
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Lihat juga #1; #6; 1 Samuel 2:7,8; Yesaya 51:17-22; Yeremia 
25:15-17.

B19 Kerahasian Mesias.

MAZMUR 78:2 Aku mau membuka mulut 

mengatakan amsal, aku mau mengucapkan 

teka-teki dari zaman purbakala.

MATIUS 13:10 Maka datanglah murid-

murid-Nya dan bertanya kepada-Nya: 

“Mengapa Engkau berkata-kata kepada 

mereka dalam perumpamaan?”

11 Jawab Yesus: “Kepadamu diberi karunia 

untuk mengetahui rahasia Kerajaan Sorga, 

tetapi kepada mereka tidak.

12 Karena siapa yang mempunyai, kepadanya 

akan diberi, sehingga ia berkelimpahan; 

tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun 

juga yang ada padanya akan diambil dari 

padanya.

13 Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam 

perumpamaan kepada mereka; karena 

sekalipun melihat, mereka tidak melihat 

dan sekalipun mendengar, mereka tidak 

mendengar dan tidak mengerti.

MATIUS 13:34 Semuanya itu disampaikan 

Yesus kepada orang banyak dalam 

perumpamaan, dan tanpa perumpamaan 

suatupun tidak disampaikan-Nya kepada 

mereka,

35 supaya genaplah firman yang disampaikan 

oleh nabi: “Aku mau membuka mulut-Ku 

mengatakan perumpamaan, Aku mau 

mengucapkan hal yang tersembunyi sejak 

dunia dijadikan.”

MARKUS 4:11 Jawab-Nya: “Kepadamu telah 

diberikan rahasia Kerajaan Allah, tetapi 

kepada orang-orang luar segala sesuatu 

disampaikan dalam perumpamaan,

YOHANES 16:25 Semuanya ini Kukatakan 

kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya 

Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu 

dengan kiasan, tetapi terus terang 

memberitakan Bapa kepadamu.

1 KORINTUS 4:1 Demikianlah hendaknya 

orang memandang kami: sebagai 

hamba-hamba Kristus, yang kepadanya 

dipercayakan rahasia Allah.

Lihat juga Mazmur 49:5; Hosea 12:10; Matius 21:45; Markus 
3:23; Markus 4:2,13,33; Markus 12:1; Lukas 8:10; 1 Korintus 13:2; 1 

Korintus 14:2.

B03 Mesias adalah Anak Manusia.

H07 Mesias akan duduk di sebelah kanan 

Allah.

MAZMUR 80:15 Ya Allah semesta alam, 

kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, 

dan lihatlah! Indahkanlah pohon anggur ini,

16 batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu!

18 Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang 

di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang 

telah Kauteguhkan bagi diri-Mu itu,

YESAYA 11:1 Suatu tunas akan keluar dari 

tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh 

dari pangkalnya akan berbuah.

ZAKHARIA 3:8 Dengarkanlah, hai imam 

besar Yosua! Engkau dan teman-temanmu 

yang duduk di hadapanmu--sungguh 

kamu merupakan suatu lambang. Sebab, 
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sesungguhnya Aku akan mendatangkan 

hamba-Ku, yakni Sang Tunas.

YOHANES 15:1 Akulah pokok anggur yang 

benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.

KISAH PARA RASUL 10:38 yaitu tentang Yesus 

dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi 

Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, 

yang berjalan berkeliling sambil berbuat 

baik dan menyembuhkan semua orang yang 

dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.

KISAH PARA RASUL 15:15 Hal itu sesuai 

dengan ucapan-ucapan para nabi seperti 

yang tertulis:

16 Kemudian Aku akan kembali dan 

membangunkan kembali pondok Daud 

yang telah roboh, dan reruntuhannya akan 

Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan,

17 supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 

yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman 

Tuhan yang melakukan semuanya ini,

KOLOSE 1:15 Ia adalah gambar Allah yang 

tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama 

dari segala yang diciptakan,

16 karena di dalam Dialah telah diciptakan 

segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang 

ada di bumi, yang kelihatan dan yang 

tidak kelihatan, baik singgasana, maupun 

kerajaan, baik pemerintah, maupun 

penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia 

dan untuk Dia.

17 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu 

dan segala sesuatu ada di dalam Dia.

18 Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang 

sulung, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati, sehingga Ia yang lebih utama 

dalam segala sesuatu.

19 Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan 

diam di dalam Dia,

IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Ia telah 

berbicara kepada kita dengan perantaraan 

Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai 

yang berhak menerima segala yang ada. 

Oleh Dia Allah telah menjadikan alam 

semesta.

3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan 

gambar wujud Allah dan menopang 

segala yang ada dengan firman-Nya yang 

penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai 

mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 

sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat 

yang tinggi,

Lihat juga #2; Mazmur 7:8; Mazmur 80:9; Mazmur 90:13; 
Yesaya 63:15,17; Yeremia 2:21; Yeremia 23:5,6; Yehezkiel 17:22-24; 

Daniel 9:16-19; Zakharia 6:12; Markus 12:1-9.

E07 Tawaran Keselamatan dari Mesias.

MAZMUR 85:10 Sesungguhnya keselamatan 

dari pada-Nya dekat pada orang-orang yang 

takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di 

negeri kita.

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.
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KISAH PARA RASUL 13:26 Hai saudara-

saudaraku, baik yang termasuk keturunan 

Abraham, maupun yang takut akan Allah, 

kabar keselamatan itu sudah disampaikan 

kepada kita.

Lihat juga #2; Mazmur 24:4,5; Mazmur 50:23; Markus 12:32-34; 
Kisah Para Rasul 10:2-4; Kisah Para Rasul 13:14-16.

 

E08 Keadilan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 85:11 Kasih dan kesetiaan akan 

bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan 

bercium-ciuman.

12 Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan 

keadilan akan menjenguk dari langit.

13 Bahkan TUHAN akan memberikan 

kebaikan, dan negeri kita akan memberi 

hasilnya.

14 Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, dan 

akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan.

MATIUS 3:15 Lalu Yesus menjawab, 

kata-Nya kepadanya: “Biarlah hal itu 

terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita 

menggenapkan seluruh kehendak Allah.” 

Dan Yohanespun menuruti-Nya.

MATIUS 21:32 Sebab Yohanes datang untuk 

menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, 

dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi 

pemungut-pemungut cukai dan perempuan-

perempuan sundal percaya kepadanya. 

Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi 

kemudian kamu tidak menyesal dan kamu 

tidak juga percaya kepadanya.”

YOHANES 14:6 Kata Yesus kepadanya: 

“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 

Tidak ada seorangpun yang datang kepada 

Bapa, kalau tidak melalui Aku.

ROMA 5:1 Sebab itu, kita yang 

dibenarkan karena iman, kita hidup dalam 

damai sejahtera dengan Allah oleh karena 

Tuhan kita, Yesus Kristus.

2 KORINTUS 5:21 Dia yang tidak mengenal 

dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 

kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh 

Allah.

FILIPI 1:10 sehingga kamu dapat 

memilih apa yang baik, supaya kamu suci 

dan tak bercacat menjelang hari Kristus,

11 penuh dengan buah kebenaran yang 

dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk 

memuliakan dan memuji Allah.

2 PETRUS 3:13 Tetapi sesuai dengan janji-

Nya, kita menantikan langit yang baru 

dan bumi yang baru, di mana terdapat 

kebenaran.

1 YOHANES 2:6 Barangsiapa mengatakan, 

bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup 

sama seperti Kristus telah hidup.

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

Lihat juga #1; #2; Yohanes 13:14-16,34; Roma 3:25,26; Efesus 5:1,2; 
Filipi 2:5-8; Ibrani 12:1,2; 1 Petrus 2:18-24.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.
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MAZMUR 86:9 Segala bangsa yang 

Kaujadikan akan datang sujud menyembah 

di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan 

memuliakan nama-Mu.

YESAYA 66:23 Bulan berganti bulan, 

dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh 

umat manusia akan datang untuk sujud 

menyembah di hadapan-Ku, firman TUHAN.

ZAKHARIA 14:9 Maka TUHAN akan menjadi 

Raja atas seluruh bumi; pada waktu itu 

TUHAN adalah satu-satunya dan nama-Nya 

satu-satunya.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; #4.

E14 Mesias akan menaklukan kematian dan 

kegelapan.

MAZMUR 86:12 Aku hendak bersyukur 

kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, dengan 

segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu 

untuk selama-lamanya;

13 sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan 

Engkau telah melepaskan nyawaku dari 

dunia orang mati yang paling bawah.

1 TESALONIKA 1:10 dan untuk 

menantikan kedatangan Anak-Nya dari 

sorga, yang telah dibangkitkan-Nya dari 

antara orang mati, yaitu Yesus, yang 

menyelamatkan kita dari murka yang akan 

datang.

Lihat juga Mazmur 16:10; Mazmur 56:14; Yunus 2:3-6.

B22 Kebaikan Tuhan dan Mesias.

B23 Kasih karunia Tuhan dan Mesias.

MAZMUR 86:15 Tetapi Engkau, ya Tuhan, 

Allah penyayang dan pengasih, panjang 

sabar dan berlimpah kasih dan setia.

YOHANES 1:17 sebab hukum Taurat 

diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia 

dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.

ROMA 5:20 Tetapi hukum Taurat 

ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi 

semakin banyak; dan di mana dosa 

bertambah banyak, di sana kasih karunia 

menjadi berlimpah-limpah,

21 supaya, sama seperti dosa berkuasa dalam 

alam maut, demikian kasih karunia akan 

berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang 

kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
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EFESUS 1:9 Sebab Ia telah menyatakan 

rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai 

dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana 

kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-

Nya di dalam Kristus

EFESUS 2:4 Tetapi Allah yang kaya 

dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang 

besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita,

5 telah menghidupkan kita bersama-sama 

dengan Kristus, sekalipun kita telah mati 

oleh kesalahan-kesalahan kita--oleh kasih 

karunia kamu diselamatkan--

6 dan di dalam Kristus Yesus Ia telah 

membangkitkan kita juga dan memberikan 

tempat bersama-sama dengan Dia di sorga,

7 supaya pada masa yang akan datang Ia 

menunjukkan kepada kita kekayaan kasih 

karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai 

dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam 

Kristus Yesus.

Lihat juga Mazmur 86:5; Mazmur 103:8; Mazmur 111:4; 
Mazmur 130:4,7; Mazmur 145:8; Yoel 2:13; Mikha 7:18.

F06 Mesias akan ditinggalkan seorang diri.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

MAZMUR 88:15 Mengapa, ya TUHAN, 

Kaubuang aku, Kausembunyikan wajah-Mu 

dari padaku?

16 Aku tertindas dan menjadi inceran 

maut sejak kecil, aku telah menanggung 

kengerian dari pada-Mu, aku putus asa.

17 Kehangatan murka-Mu menimpa aku, 

kedahsyatan-Mu membungkamkan aku,

18 mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang 

hari, mengepung aku serentak.

19 Telah Kaujauhkan dari padaku sahabat dan 

teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan.

MATIUS 26:37 Dan Ia membawa Petrus 

dan kedua anak Zebedeus serta-Nya. Maka 

mulailah Ia merasa sedih dan gentar,

38 lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku 

sangat sedih, seperti mau mati rasanya. 

Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah 

dengan Aku.”

39 Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan 

berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, jikalau 

sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu 

dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang 

Kukehendaki, melainkan seperti yang 

Engkau kehendaki.”

40 Setelah itu Ia kembali kepada murid-murid-

Nya itu dan mendapati mereka sedang tidur. 

Dan Ia berkata kepada Petrus: “Tidakkah 

kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan 

Aku?

MATIUS 26:56 Akan tetapi semua ini 

terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam 

kitab nabi-nabi.” Lalu semua murid itu 

meninggalkan Dia dan melarikan diri.

MATIUS 27:28 Mereka menanggalkan 

pakaian-Nya dan mengenakan jubah ungu 

kepada-Nya.

29 Mereka menganyam sebuah mahkota duri 

dan menaruhnya di atas kepala-Nya, lalu 

memberikan Dia sebatang buluh di tangan 

kanan-Nya. Kemudian mereka berlutut di 

hadapan-Nya dan mengolok-olokkan Dia, 

katanya: “Salam, hai Raja orang Yahudi!”

30 Mereka meludahi-Nya dan mengambil 

buluh itu dan memukulkannya ke kepala-

Nya.

31 Sesudah mengolok-olokkan Dia mereka 

menanggalkan jubah itu dari pada-Nya dan 
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mengenakan pula pakaian-Nya kepada-Nya. 

Kemudian mereka membawa Dia ke luar 

untuk disalibkan.

MATIUS 27:46 Kira-kira jam tiga berserulah 

Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama 

sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, 

mengapa Engkau meninggalkan Aku?

Lihat juga Mazmur 22:12-22; Mazmur 31:12; Mazmur 38:11,12; 
Mazmur 69:18-22; Mazmur 88:9; Mazmur 143:3,4; Yesaya 

53:4-6,8,10,11; Yesaya 63:3; Daniel 9:26; Zakharia 13:7; Matius 
27:39-44; Markus 14:33,34; Lukas 22:44; Roma 8:32; Galatia 3:13; 

1 Petrus 2:24.

B01 Mesias adalah Anak Allah.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 89:4 Engkau telah berkata: “Telah 

Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku, 

Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-

Ku:

5 Untuk selama-lamanya Aku hendak 

menegakkan anak cucumu, dan 

membangun takhtamu turun-temurun.” 

Sela

MATIUS 12:18 Lihatlah, itu Hamba-Ku yang 

Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya 

jiwa-Ku berkenan; Aku akan menaruh roh-

Ku ke atas-Nya, dan Ia akan memaklumkan 

hukum kepada bangsa-bangsa.

19 Ia tidak akan berbantah dan tidak akan 

berteriak dan orang tidak akan mendengar 

suara-Nya di jalan-jalan.

20 Buluh yang patah terkulai tidak akan 

diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar 

nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, 

sampai Ia menjadikan hukum itu menang.

21 Dan pada-Nyalah bangsa-bangsa akan 

berharap.”

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

KISAH PARA RASUL 2:29 Saudara-saudara, 

aku boleh berkata-kata dengan terus terang 

kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. 

Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya 

masih ada pada kita sampai hari ini.

30 Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu, 

bahwa Allah telah berjanji kepadanya 

dengan mengangkat sumpah, bahwa Ia akan 

mendudukkan seorang dari keturunan Daud 

sendiri di atas takhtanya.

Lihat juga Mazmur 89:29-35; Yeremia 30:9; Yehezkiel 34:23,24; 
Hosea 3:5; Matius 3:17; Ibrani 7:21.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

MAZMUR 89:20 Pernah Engkau berbicara 

dalam penglihatan kepada orang-orang 

yang Kaukasihi, kata-Mu: “Telah Kutaruh 

mahkota di atas kepala seorang pahlawan, 

telah Kutinggikan seorang pilihan dari 

antara bangsa itu.

ULANGAN 18:18 seorang nabi akan 

Kubangkitkan bagi mereka dari antara 

saudara mereka, seperti engkau ini; Aku 

akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, 

dan ia akan mengatakan kepada mereka 

segala yang Kuperintahkan kepadanya.

19 Orang yang tidak mendengarkan segala 
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firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu 

demi nama-Ku, dari padanya akan Kutuntut 

pertanggungjawaban.

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

LUKAS 7:16 Semua orang itu ketakutan 

dan mereka memuliakan Allah, sambil 

berkata: “Seorang nabi besar telah muncul 

di tengah-tengah kita,” dan “Allah telah 

melawat umat-Nya.”

KISAH PARA RASUL 3:22 Bukankah 

telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan 

membangkitkan bagimu seorang nabi dari 

antara saudara-saudaramu, sama seperti 

aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu 

yang akan dikatakannya kepadamu.

FILIPI 2:6 yang walaupun dalam 

rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan 

dengan Allah itu sebagai milik yang harus 

dipertahankan,

7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya 

sendiri, dan mengambil rupa seorang 

hamba, dan menjadi sama dengan manusia.

8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia 

telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai 

mati, bahkan sampai mati di kayu salib.

9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan 

Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama 

di atas segala nama,

10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 

segala yang ada di langit dan yang ada di atas 

bumi dan yang ada di bawah bumi,

11 dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus 

adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!

WAHYU 3:7 Dan tuliskanlah kepada 

malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah 

firman dari Yang Kudus, Yang Benar, 

yang memegang kunci Daud; apabila Ia 

membuka, tidak ada yang dapat menutup; 

apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat 

membuka.

Lihat juga Ulangan 33:29; Markus 1:24; Ibrani 2:9-17.

B05 Mesias dipenuhi oleh Roh Kudus.

D01 Pengurapan Mesias.

MAZMUR 89:21 Aku telah mendapat Daud, 

hamba-Ku; Aku telah mengurapinya dengan 

minyak-Ku yang kudus,

22 maka tangan-Ku tetap dengan dia, bahkan 

lengan-Ku meneguhkan dia.

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

YOHANES 3:34 Sebab siapa yang diutus 

Allah, Dialah yang menyampaikan firman 

Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya 

dengan tidak terbatas.

YOHANES 12:3 Maka Maria mengambil 

setengah kati minyak narwastu murni yang 

mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus 

dan menyekanya dengan rambutnya; dan 

bau minyak semerbak di seluruh rumah itu.
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YOHANES 12:7 Maka kata Yesus: 

“Biarkanlah dia melakukan hal ini 

mengingat hari penguburan-Ku.

KISAH PARA RASUL 10:38 yaitu tentang Yesus 

dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi 

Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia, 

yang berjalan berkeliling sambil berbuat 

baik dan menyembuhkan semua orang yang 

dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.

IBRANI 1:8 Tetapi tentang Anak Ia 

berkata: “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk 

seterusnya dan selamanya, dan tongkat 

kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.

9 Engkau mencintai keadilan dan membenci 

kefasikan; sebab itu Allah, Allah-Mu telah 

mengurapi Engkau dengan minyak sebagai 

tanda kesukaan, melebihi teman-teman 

sekutu-Mu.”

Lihat juga #2; Mazmur 89:14; Yesaya 41:10; Yesaya 42:1; 
Zakharia 10:12; Matius 26:12.

E13 Tuhan mengesahkan pelayanan Mesias.

   

MAZMUR 89:23 Musuh tidak akan 

menyergapnya, dan orang curang tidak akan 

menindasnya.

MATIUS 4:1 Maka Yesus dibawa oleh Roh 

ke padang gurun untuk dicobai Iblis.

2 Dan setelah berpuasa empat puluh hari 

dan empat puluh malam, akhirnya laparlah 

Yesus.

3 Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata 

kepada-Nya: “Jika Engkau Anak Allah, 

perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi 

roti.”

4 Tetapi Yesus menjawab: “Ada tertulis: 

Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi 

dari setiap firman yang keluar dari mulut 

Allah.”

5 Kemudian Iblis membawa-Nya ke Kota Suci 

dan menempatkan Dia di bubungan Bait 

Allah,

6 lalu berkata kepada-Nya: “Jika Engkau Anak 

Allah, jatuhkanlah diri-Mu ke bawah, sebab 

ada tertulis: Mengenai Engkau Ia akan 

memerintahkan malaikat-malaikat-Nya 

dan mereka akan menatang Engkau di atas 

tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk 

kepada batu.”

7 Yesus berkata kepadanya: “Ada pula tertulis: 

Janganlah engkau mencobai Tuhan, 

Allahmu!”

8 Dan Iblis membawa-Nya pula ke 

atas gunung yang sangat tinggi dan 

memperlihatkan kepada-Nya semua 

kerajaan dunia dengan kemegahannya,

9 dan berkata kepada-Nya: “Semua itu akan 

kuberikan kepada-Mu, jika Engkau sujud 

menyembah aku.”

10 Maka berkatalah Yesus kepadanya: 

“Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau 

harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan 

hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti!”

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 89:24 Aku akan menghancurkan 

lawannya dari hadapannya, dan orang-orang 

yang membencinya akan Kubunuh.

YOHANES 15:23 Barangsiapa membenci Aku, 

ia membenci juga Bapa-Ku.

LUKAS 19:27 Akan tetapi semua seteruku 
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ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, 

bawalah mereka ke mari dan bunuhlah 

mereka di depan mataku.”

Lihat juga #1; Mazmur 2:1-6; Mazmur 21:9,10; Mazmur 110:1; 
Mazmur 132:8.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 89:25 Kesetiaan-Ku dan kasih-Ku 

menyertai dia, dan oleh karena nama-Ku 

tanduknya akan meninggi.

YOHANES 17:6 Aku telah menyatakan nama-

Mu kepada semua orang, yang Engkau 

berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu 

milik-Mu dan Engkau telah memberikan 

mereka kepada-Ku dan mereka telah 

menuruti firman-Mu.

YOHANES 17:11 Dan Aku tidak ada lagi di 

dalam dunia, tetapi mereka masih ada di 

dalam dunia, dan Aku datang kepada-Mu. 

Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka 

dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka 

menjadi satu sama seperti Kita.

YOHANES 17:25 Ya Bapa yang adil, memang 

dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku 

mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, 

bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku;

Lihat juga #1; Mazmur 89:17,18,28,33; Mazmur 91:14.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 89:26 Aku akan membuat 

tangannya menguasai laut, dan tangan 

kanannya menguasai sungai-sungai.

KELUARAN 23:21 Jagalah dirimu di 

hadapannya dan dengarkanlah 

perkataannya, janganlah engkau 

mendurhaka kepadanya, sebab 

pelanggaranmu tidak akan diampuninya, 

sebab nama-Ku ada di dalam dia.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1.

A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

B01 Mesias adalah Anak Allah.

MAZMUR 89:27 Diapun akan berseru kepada-

Ku: ‹Bapaku Engkau, Allahku dan gunung 

batu keselamatanku.›

MATIUS 11:27 Semua telah diserahkan 

kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak 

seorangpun mengenal Anak selain Bapa, 

dan tidak seorangpun mengenal Bapa selain 

Anak dan orang yang kepadanya Anak itu 

berkenan menyatakannya.

LUKAS 23:46 Lalu Yesus berseru dengan 

suara nyaring: “Ya Bapa, ke dalam tangan-

Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” Dan sesudah 

berkata demikian Ia menyerahkan nyawa-

Nya.
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YOHANES 14:7 Sekiranya kamu mengenal 

Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. 

Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu 

telah melihat Dia.”

YOHANES 14:23 Jawab Yesus: “Jika seorang 

mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku 

dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami 

akan datang kepadanya dan diam bersama-

sama dengan dia.

YOHANES 20:17 Kata Yesus kepadanya: 

“Janganlah engkau memegang Aku, sebab 

Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi 

pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan 

katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang 

Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan 

Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu.”

2 KORINTUS 6:18 Dan Aku akan menjadi 

Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-

anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku 

perempuan demikianlah firman Tuhan, 

Yang Mahakuasa.”

IBRANI 1:5 Karena kepada siapakah 

di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia 

katakan: “Anak-Ku Engkau! Engkau telah 

Kuperanakkan pada hari ini?” dan “Aku akan 

menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi 

Anak-Ku?”

WAHYU 3:21 Barangsiapa menang, ia 

akan Kududukkan bersama-sama dengan 

Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Akupun 

telah menang dan duduk bersama-sama 

dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.

Lihat juga 2 Samuel 22:47; 1 Tawarikh 22:10; Mazmur 18:47; 
Mazmur 62:3,6,8; Mazmur 95:1; Matius 10:32,33; Matius 

26:39,42; Yohanes 8:54; Yohanes 11:41; Galatia 4:6.

A04 Mesias ada dalam kekekalan.

B01 Mesias adalah Anak Allah.

E13 Tuhan mengesahkan pelayanan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 89:28 Akupun juga akan 

mengangkat dia menjadi anak sulung, 

menjadi yang mahatinggi di antara raja-raja 

bumi.

29 Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi 

dia untuk selama-lamanya, dan perjanjian-

Ku teguh bagi dia.

30 Aku menjamin akan adanya anak cucunya 

sampai selama-lamanya, dan takhtanya 

seumur langit.

KISAH PARA RASUL 13:32 Dan kami sekarang 

memberitakan kabar kesukaan kepada 

kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan 

kepada nenek moyang kita,

33 telah digenapi Allah kepada kita, keturunan 

mereka, dengan membangkitkan Yesus, 

seperti yang ada tertulis dalam mazmur 

kedua: Anak-Ku Engkau! Aku telah 

memperanakkan Engkau pada hari ini.

34 Allah telah membangkitkan Dia dari antara 

orang mati dan Ia tidak akan diserahkan 

kembali kepada kebinasaan. Hal itu 

dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini: 

Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji 

yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah 

Kuberikan kepada Daud.

IBRANI 1:5 Karena kepada siapakah 

di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia 

katakan: “Anak-Ku Engkau! Engkau telah 

Kuperanakkan pada hari ini?” dan “Aku akan 

menjadi Bapa-Nya, dan Ia akan menjadi 
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Anak-Ku?”

6 Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya 

yang sulung ke dunia, Ia berkata: “Semua 

malaikat Allah harus menyembah Dia.”

7 Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata: 

“Yang membuat malaikat-malaikat-Nya 

menjadi badai dan pelayan-pelayan-Nya 

menjadi nyala api.”

8 Tetapi tentang Anak Ia berkata: “Takhta-

Mu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan 

selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah 

tongkat kebenaran.

KOLOSE 1:15 Ia adalah gambar Allah yang 

tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama 

dari segala yang diciptakan,

16 karena di dalam Dialah telah diciptakan 

segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang 

ada di bumi, yang kelihatan dan yang 

tidak kelihatan, baik singgasana, maupun 

kerajaan, baik pemerintah, maupun 

penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia 

dan untuk Dia.

17 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu 

dan segala sesuatu ada di dalam Dia.

18 Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang 

sulung, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati, sehingga Ia yang lebih utama 

dalam segala sesuatu.

19 Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan 

diam di dalam Dia,

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #2; #4; Roma 8:20.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 89:36 Sekali Aku bersumpah demi 

kekudusan-Ku, tentulah Aku tidak akan 

berbohong kepada Daud:

37 Anak cucunya akan ada untuk selama-

lamanya, dan takhtanya seperti matahari di 

depan mata-Ku,

38 seperti bulan yang ada selama-lamanya, 

suatu saksi yang setia di awan-awan.” Sela

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

Lihat juga Yesaya 9:7; Wahyu 1:5.

A04 Mesias ada dalam kekekalan.

MAZMUR 90:2 Sebelum gunung-

gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia 

diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya 

sampai selama-lamanya Engkaulah Allah.

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

Lihat juga Amsal 8:22-26; Yesaya 44:6; Ibrani 1:10-12; Ibrani 13:8; 
Wahyu 1:8.
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E03 Pencobaan Mesias.

MAZMUR 91:11 sebab malaikat-malaikat-Nya 

akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk 

menjaga engkau di segala jalanmu.

12 Mereka akan menatang engkau di atas 

tangannya, supaya kakimu jangan terantuk 

kepada batu.

LUKAS 4:9 Kemudian ia membawa 

Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia 

di bubungan Bait Allah, lalu berkata kepada-

Nya: “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah 

diri-Mu dari sini ke bawah,

10 sebab ada tertulis: Mengenai Engkau, Ia 

akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya 

untuk melindungi Engkau,

11 dan mereka akan menatang Engkau di atas 

tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk 

kepada batu.”

12 Yesus menjawabnya, kata-Nya: “Ada firman: 

Jangan engkau mencobai Tuhan, Allahmu!”

Lihat juga Matius 4:6; Ibrani 1:14.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

MAZMUR 91:13 Singa dan ular tedung akan 

kaulangkahi, engkau akan menginjak anak 

singa dan ular naga.

 

MARKUS 16:18 mereka akan memegang 

ular, dan sekalipun mereka minum racun 

maut, mereka tidak akan mendapat celaka; 

mereka akan meletakkan tangannya atas 

orang sakit, dan orang itu akan sembuh.”

KISAH PARA RASUL 28:3 Ketika Paulus 

memungut seberkas ranting-ranting dan 

meletakkannya di atas api, keluarlah seekor 

ular beludak karena panasnya api itu, lalu 

menggigit tangannya.

4 Ketika orang-orang itu melihat ular itu 

terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata 

seorang kepada yang lain: “Orang ini sudah 

pasti seorang pembunuh, sebab, meskipun 

ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan 

hidup oleh Dewi Keadilan.”

5 Tetapi Paulus mengibaskan ular itu 

ke dalam api, dan ia sama sekali tidak 

menderita sesuatu.

2 TIMOTIUS 4:17 tetapi Tuhan telah 

mendampingi aku dan menguatkan 

aku, supaya dengan perantaraanku Injil 

diberitakan dengan sepenuhnya dan semua 

orang bukan Yahudi mendengarkannya. 

Dengan demikian aku lepas dari mulut 

singa.

Lihat juga Yesaya 1:6-8; Yesaya 35:9; Yesaya 65:25; Daniel 6:22; 
Wahyu 5:5.

F01 Kematian Mesias telah dinubuatkan.

G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

G03 Permuliaan Mesias telah dinubuatkan.

MAZMUR 91:14 Sungguh, hatinya melekat 

kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, 

Aku akan membentenginya, sebab ia 

mengenal nama-Ku.

15 Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan 

menjawab, Aku akan menyertai dia dalam 

kesesakan, Aku akan meluputkannya dan 

memuliakannya.

16 Dengan panjang umur akan Kukenyangkan 

dia, dan akan Kuperlihatkan kepadanya 
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keselamatan dari pada-Ku.”

 

YOHANES 12:28 Bapa, muliakanlah nama-

Mu!” Maka terdengarlah suara dari sorga: 

“Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan 

memuliakan-Nya lagi!”

YOHANES 13:32 Jikalau Allah dipermuliakan 

di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan 

Dia juga di dalam diri-Nya, dan akan 

mempermuliakan Dia dengan segera.

YOHANES 14:23 Jawab Yesus: “Jika seorang 

mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku 

dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami 

akan datang kepadanya dan diam bersama-

sama dengan dia.

YOHANES 16:14 Ia akan memuliakan Aku, 

sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa 

yang diterimanya dari pada-Ku.

YOHANES 16:27 sebab Bapa sendiri 

mengasihi kamu, karena kamu telah 

mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku 

datang dari Allah.

YOHANES 21:19 Dan hal ini dikatakan-Nya 

untuk menyatakan bagaimana Petrus akan 

mati dan memuliakan Allah. Sesudah 

mengatakan demikian Ia berkata kepada 

Petrus: “Ikutlah Aku.”

IBRANI 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai 

manusia, Ia telah mempersembahkan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis 

dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 

kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.

8 Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah 

belajar menjadi taat dari apa yang telah 

diderita-Nya,

Lihat juga Roma 8:28; Mazmur 18:4,5; Mazmur 16:10; Mazmur 
21:5; Mazmur 61:6,7.

A04 Mesias ada dalam kekekalan.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

MAZMUR 93:1 TUHAN adalah Raja, 

Ia berpakaian kemegahan, TUHAN 

berpakaian, berikat pinggang kekuatan. 

Sungguh, telah tegak dunia, tidak 

bergoyang;

2 takhta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal 

Engkau ada.

AMSAL 8:22 TUHAN telah menciptakan 

aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, 

sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama 

dahulu kala.

23 Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, 

pada mula pertama, sebelum bumi ada.

IBRANI 1:2 maka pada zaman akhir 

ini Ia telah berbicara kepada kita dengan 

perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia 

tetapkan sebagai yang berhak menerima 

segala yang ada. Oleh Dia Allah telah 

menjadikan alam semesta.

3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan 

gambar wujud Allah dan menopang 

segala yang ada dengan firman-Nya yang 

penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai 

mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 

sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat 

yang tinggi,

WAHYU 19:6 Lalu aku mendengar seperti 
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suara himpunan besar orang banyak, seperti 

desau air bah dan seperti deru guruh yang 

hebat, katanya: “Haleluya! Karena Tuhan, 

Allah kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi 

raja.

7 Marilah kita bersukacita dan bersorak-

sorai, dan memuliakan Dia! Karena hari 

perkawinan Anak Domba telah tiba, dan 

pengantin-Nya telah siap sedia.

Lihat juga #1; #2; Mikha 5:1; Ibrani 1:10-12; Ibrani 13:8; Wahyu 
1:8,17,18.

A08 Nama-nama dan julukan Mesias.

H05 Kemuliaan dan kekuasaan Mesias yang 

akan datang. 

MAZMUR 95:1 Marilah kita bersorak-sorai 

untuk TUHAN, bersorak-sorak bagi gunung 

batu keselamatan kita.

2 Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan 

nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya 

dengan nyanyian mazmur.

3 Sebab TUHAN adalah Allah yang besar, dan 

Raja yang besar mengatasi segala allah.

2 SAMUEL 22:2 Ia berkata: “Ya, TUHAN, 

bukit batuku, kubu pertahananku dan 

penyelamatku,

2 SAMUEL 22:32 Sebab siapakah Allah selain 

dari TUHAN, dan siapakah gunung batu 

selain dari Allah kita?

2 SAMUEL 22:47 TUHAN hidup! Terpujilah 

gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya 

Allah gunung batu keselamatanku,

2 SAMUEL 23:3 Allah Israel berfirman, 

gunung batu Israel berkata kepadaku: 

Apabila seorang memerintah manusia 

dengan adil, memerintah dengan takut akan 

Allah,

1 KORINTUS 10:4 dan mereka semua minum 

minuman rohani yang sama, sebab mereka 

minum dari batu karang rohani yang 

mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah 

Kristus.

Lihat juga #1; #4; Ulangan 32:4,15,18; Mazmur 18:1-3,31,46; 
Mazmur 19:15; Mazmur 31:3,4; Mazmur 62:3,6,8; Mazmur 71:3; 
Mazmur 73:26; Mazmur 78:35; Mazmur 89:27; Mazmur 92:16; 
Mazmur 94:22; Mazmur 144:1; Yesaya 26:4; Yesaya 30:29; Yesaya 

44:8.

B06 Mesias adalah Gembala yang baik.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

MAZMUR 95:7 Sebab Dialah Allah kita, dan 

kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan 

domba tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, 

sekiranya kamu mendengar suara-Nya!

8 Janganlah keraskan hatimu seperti di 

Meriba, seperti pada hari di Masa di padang 

gurun,

9 pada waktu nenek moyangmu mencobai 

Aku, menguji Aku, padahal mereka melihat 

perbuatan-Ku.

10 Empat puluh tahun Aku jemu kepada 

angkatan itu, maka kata-Ku: “Mereka suatu 

bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak 

mengenal jalan-Ku.”

11 Sebab itu Aku bersumpah dalam murka-

Ku: “Mereka takkan masuk ke tempat 

perhentian-Ku.”

MATIUS 11:28 Marilah kepada-Ku, semua 

yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 

akan memberi kelegaan kepadamu.
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29 Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 

pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 

rendah hati dan jiwamu akan mendapat 

ketenangan.

YOHANES 10:14 Akulah gembala yang baik 

dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan 

domba-domba-Ku mengenal Aku

15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku 

mengenal Bapa, dan Aku memberikan 

nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku.

16 Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang 

bukan dari kandang ini; domba-domba 

itu harus Kutuntun juga dan mereka akan 

mendengarkan suara-Ku dan mereka akan 

menjadi satu kawanan dengan satu gembala.

IBRANI 3:7 Sebab itu, seperti yang 

dikatakan Roh Kudus: “Pada hari ini, jika 

kamu mendengar suara-Nya,

8 janganlah keraskan hatimu seperti dalam 

kegeraman pada waktu pencobaan di padang 

gurun,

9 di mana nenek moyangmu mencobai Aku 

dengan jalan menguji Aku, sekalipun 

mereka melihat perbuatan-perbuatan-Ku, 

empat puluh tahun lamanya.

10 Itulah sebabnya Aku murka kepada 

angkatan itu, dan berkata: Selalu mereka 

sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalan-

Ku,

11 sehingga Aku bersumpah dalam murka-Ku: 

Mereka takkan masuk ke tempat perhentian-

Ku.”

12 Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di 

antara kamu jangan terdapat seorang yang 

hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh 

karena ia murtad dari Allah yang hidup.

13 Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain 

setiap hari, selama masih dapat dikatakan 

“hari ini”, supaya jangan ada di antara kamu 

yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya 

dosa.

14 Karena kita telah beroleh bagian di dalam 

Kristus, asal saja kita teguh berpegang 

sampai kepada akhirnya pada keyakinan 

iman kita yang semula.

15 Tetapi apabila pernah dikatakan: “Pada 

hari ini, jika kamu mendengar suara-Nya, 

janganlah keraskan hatimu seperti dalam 

kegeraman”,

16 siapakah mereka yang membangkitkan 

amarah Allah, sekalipun mereka mendengar 

suara-Nya? Bukankah mereka semua yang 

keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?

17 Dan siapakah yang Ia murkai empat 

puluh tahun lamanya? Bukankah mereka 

yang berbuat dosa dan yang mayatnya 

bergelimpangan di padang gurun?

18 Dan siapakah yang telah Ia sumpahi, bahwa 

mereka takkan masuk ke tempat perhentian-

Nya? Bukankah mereka yang tidak taat?

19 Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak 

dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan 

mereka.

IBRANI 4:1 Sebab itu, baiklah kita 

waspada, supaya jangan ada seorang di 

antara kamu yang dianggap ketinggalan, 

sekalipun janji akan masuk ke dalam 

perhentian-Nya masih berlaku.

2 Karena kepada kita diberitakan juga kabar 

kesukaan sama seperti kepada mereka, 

tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna 

bagi mereka, karena tidak bertumbuh 

bersama-sama oleh iman dengan mereka 

yang mendengarnya.

3 Sebab kita yang beriman, akan masuk ke 

tempat perhentian seperti yang Ia katakan: 

“Sehingga Aku bersumpah dalam murka-
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Ku: Mereka takkan masuk ke tempat 

perhentian-Ku,” sekalipun pekerjaan-Nya 

sudah selesai sejak dunia dijadikan.

4 Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan 

di dalam suatu nas: “Dan Allah berhenti 

pada hari ketujuh dari segala pekerjaan-

Nya.”

5 Dan dalam nas itu kita baca: “Mereka takkan 

masuk ke tempat perhentian-Ku.”

6 Jadi sudah jelas, bahwa ada sejumlah orang 

akan masuk ke tempat perhentian itu, 

sedangkan mereka yang kepadanya lebih 

dahulu diberitakan kabar kesukaan itu, tidak 

masuk karena ketidaktaatan mereka.

7 Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, 

yaitu “hari ini”, ketika Ia setelah sekian lama 

berfirman dengan perantaraan Daud seperti 

dikatakan di atas: “Pada hari ini, jika kamu 

mendengar suara-Nya, janganlah keraskan 

hatimu!”

8 Sebab, andaikata Yosua telah membawa 

mereka masuk ke tempat perhentian, pasti 

Allah tidak akan berkata-kata kemudian 

tentang suatu hari lain.

9 Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, 

hari ketujuh, bagi umat Allah.

10 Sebab barangsiapa telah masuk ke tempat 

perhentian-Nya, ia sendiri telah berhenti 

dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah 

berhenti dari pekerjaan-Nya.

11 Karena itu baiklah kita berusaha untuk 

masuk ke dalam perhentian itu, supaya 

jangan seorangpun jatuh karena mengikuti 

contoh ketidaktaatan itu juga.

1 PETRUS 2:25 Sebab dahulu kamu sesat 

seperti domba, tetapi sekarang kamu telah 

kembali kepada gembala dan pemelihara 

jiwamu.

YUDAS 1:5 Tetapi, sekalipun kamu 

telah mengetahui semuanya itu dan 

tidak meragukannya lagi, aku ingin 

mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan 

menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir, 

namun sekali lagi membinasakan mereka 

yang tidak percaya.

Lihat juga Kejadian 2:2,3; Keluaran 17:2-7; Bilangan 14:11-30; 
Ulangan 1:34,35; Ulangan 2:14-16; Mazmur 78:17,18,40,41,56; 
Kisah Para Rasul 20:28; 1 Korintus 10:9; Ibrani 11:16; Ibrani 

12:25; Wahyu 14:13.

E15 Mesias akan membawa kabar gembira.

MAZMUR 96:1 Nyanyikanlah nyanyian baru 

bagi TUHAN, menyanyilah bagi TUHAN, 

hai segenap bumi!

2 Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-

Nya, kabarkanlah keselamatan yang dari 

pada-Nya dari hari ke hari.

3 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara 

bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan 

yang ajaib di antara segala suku bangsa.

MATIUS 28:19 Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus,

LUKAS 24:47 dan lagi: dalam nama-Nya 

berita tentang pertobatan dan pengampunan 

dosa harus disampaikan kepada segala 

bangsa, mulai dari Yerusalem.

EFESUS 1:3 Terpujilah Allah dan Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus 

telah mengaruniakan kepada kita segala 

berkat rohani di dalam sorga.

MAZMUR



162

WAHYU 5:13 Dan aku mendengar semua 

makhluk yang di sorga dan yang di bumi 

dan yang di bawah bumi dan yang di laut 

dan semua yang ada di dalamnya, berkata: 

“Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi 

Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat 

dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya!”

WAHYU 14:6 Dan aku melihat seorang 

malaikat lain terbang di tengah-tengah langit 

dan padanya ada Injil yang kekal untuk 

diberitakannya kepada mereka yang diam 

di atas bumi dan kepada semua bangsa dan 

suku dan bahasa dan kaum,

7 dan ia berseru dengan suara nyaring: 

“Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, 

karena telah tiba saat penghakiman-Nya, dan 

sembahlah Dia yang telah menjadikan langit 

dan bumi dan laut dan semua mata air.”

H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 96:7 Kepada TUHAN, hai suku-

suku bangsa, kepada TUHAN sajalah 

kemuliaan dan kekuatan!

8 Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-

Nya, bawalah persembahan dan masuklah 

ke pelataran-Nya!

9 Sujudlah menyembah kepada TUHAN 

dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah 

di hadapan-Nya, hai segenap bumi!

10 Katakanlah di antara bangsa-bangsa: 

“TUHAN itu Raja! Sungguh tegak dunia, 

tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-

bangsa dalam kebenaran.”

11 Biarlah langit bersukacita dan bumi 

bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta 

isinya,

12 biarlah beria-ria padang dan segala yang 

di atasnya, maka segala pohon di hutan 

bersorak-sorai

13 di hadapan TUHAN, sebab Ia datang, sebab 

Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan 

menghakimi dunia dengan keadilan, dan 

bangsa-bangsa dengan kesetiaan-Nya.

GALATIA 1:16 berkenan menyatakan 

Anak-Nya di dalam aku, supaya aku 

memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa 

bukan Yahudi, maka sesaatpun aku tidak 

minta pertimbangan kepada manusia;

1 TESALONIKA 4:16 Sebab pada waktu 

tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu 

malaikat berseru dan sangkakala Allah 

berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun 

dari sorga dan mereka yang mati dalam 

Kristus akan lebih dahulu bangkit;

17 sesudah itu, kita yang hidup, yang masih 

tinggal, akan diangkat bersama-sama 

dengan mereka dalam awan menyongsong 

Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan 

selama-lamanya bersama-sama dengan 

Tuhan.

18 Karena itu hiburkanlah seorang akan yang 

lain dengan perkataan-perkataan ini.

2 TESALONIKA 1:10 apabila Ia datang 

pada hari itu untuk dimuliakan di antara 

orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi 

oleh semua orang yang percaya, sebab 

kesaksian yang kami bawa kepadamu telah 

kamu percayai.
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2 TIMOTIUS 4:8 Sekarang telah tersedia 

bagiku mahkota kebenaran yang akan 

dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim 

yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya 

kepadaku, melainkan juga kepada semua 

orang yang merindukan kedatangan-Nya.

TITUS 2:13 dengan menantikan 

penggenapan pengharapan kita yang penuh 

bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang 

Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus,

2 PETRUS 3:12 yaitu kamu yang menantikan 

dan mempercepat kedatangan hari Allah. 

Pada hari itu langit akan binasa dalam api 

dan unsur-unsur dunia akan hancur karena 

nyalanya.

WAHYU 11:18 dan semua bangsa telah 

marah, tetapi amarah-Mu telah datang 

dan saat bagi orang-orang mati untuk 

dihakimi dan untuk memberi upah 

kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan 

orang-orang kudus dan kepada mereka 

yang takut akan nama-Mu, kepada orang-

orang kecil dan orang-orang besar dan 

untuk membinasakan barangsiapa yang 

membinasakan bumi.”

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

Lihat juga #1; #2; #6.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 97:1 TUHAN adalah Raja! Biarlah 

bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau 

bersukacita!

2 Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, 

keadilan dan hukum adalah tumpuan 

takhta-Nya.

3 Api menjalar di hadapan-Nya, dan 

menghanguskan para lawan-Nya sekeliling.

4 Kilat-kilat-Nya menerangi dunia, bumi 

melihatnya dan gemetar.

5 Gunung-gunung luluh seperti lilin di 

hadapan TUHAN, di hadapan Tuhan 

seluruh bumi.

6 Langit memberitakan keadilan-Nya, dan 

segala bangsa melihat kemuliaan-Nya.

2 TESALONIKA 1:8 dan mengadakan 

pembalasan terhadap mereka yang tidak 

mau mengenal Allah dan tidak mentaati 

Injil Yesus, Tuhan kita.

IBRANI 12:29 Sebab Allah kita adalah api 

yang menghanguskan.

2 PETRUS 3:10 Tetapi hari Tuhan akan tiba 

seperti pencuri. Pada hari itu langit akan 

lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan 

unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala 

api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya 

akan hilang lenyap.

11 Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur 

secara demikian, betapa suci dan salehnya 

kamu harus hidup

12 yaitu kamu yang menantikan dan 

mempercepat kedatangan hari Allah. Pada 

hari itu langit akan binasa dalam api dan 

unsur-unsur dunia akan hancur karena 

nyalanya.
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WAHYU 1:7 Lihatlah, Ia datang dengan 

awan-awan dan setiap mata akan melihat 

Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. 

Dan semua bangsa di bumi akan meratapi 

Dia. Ya, amin.

WAHYU 5:13 Dan aku mendengar semua 

makhluk yang di sorga dan yang di bumi 

dan yang di bawah bumi dan yang di laut 

dan semua yang ada di dalamnya, berkata: 

“Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi 

Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat 

dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya!”

WAHYU 6:16 Dan mereka berkata kepada 

gunung-gunung dan kepada batu-batu 

karang itu: “Runtuhlah menimpa kami dan 

sembunyikanlah kami terhadap Dia, yang 

duduk di atas takhta dan terhadap murka 

Anak Domba itu.”

17 Sebab sudah tiba hari besar murka mereka 

dan siapakah yang dapat bertahan?

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 19:2 sebab benar dan adil segala 

penghakiman-Nya, karena Ialah yang 

telah menghakimi pelacur besar itu, yang 

merusakkan bumi dengan percabulannya; 

dan Ialah yang telah membalaskan darah 

hamba-hamba-Nya atas pelacur itu.”

Lihat juga #1; #6; #7.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

MAZMUR 98:1 Mazmur. Nyanyikanlah 

nyanyian baru bagi TUHAN, sebab Ia telah 

melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib; 

keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya 

oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya 

yang kudus.

2 TUHAN telah memperkenalkan 

keselamatan yang dari pada-Nya, telah 

menyatakan keadilan-Nya di depan mata 

bangsa-bangsa.

3 Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya 

terhadap kaum Israel, segala ujung bumi 

telah melihat keselamatan yang dari pada 

Allah kita.

YESAYA 52:10 TUHAN telah menunjukkan 

tangan-Nya yang kudus di depan mata 

semua bangsa; maka segala ujung bumi 

melihat keselamatan yang dari Allah kita.

YESAYA 52:15 demikianlah ia akan 

membuat tercengang banyak bangsa, raja-

raja akan mengatupkan mulutnya melihat 

dia; sebab apa yang tidak diceritakan kepada 

mereka akan mereka lihat, dan apa yang 

tidak mereka dengar akan mereka pahami.

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 

bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,

MARKUS 16:15 Lalu Ia berkata kepada 
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mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, 

beritakanlah Injil kepada segala makhluk.

LUKAS 1:70 --seperti yang telah 

difirmankan-Nya sejak purbakala oleh mulut 

nabi-nabi-Nya yang kudus--

71 untuk melepaskan kita dari musuh-musuh 

kita dan dari tangan semua orang yang 

membenci kita,

72 untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada 

nenek moyang kita dan mengingat akan 

perjanjian-Nya yang kudus,

73 yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada 

Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia 

mengaruniai kita,

74 supaya kita, terlepas dari tangan musuh, 

dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut,

75 dalam kekudusan dan kebenaran di 

hadapan-Nya seumur hidup kita.

LUKAS 2:30 sebab mataku telah melihat 

keselamatan yang dari pada-Mu,

31 yang telah Engkau sediakan di hadapan 

segala bangsa,

32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi 

bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan 

bagi umat-Mu, Israel.”

ROMA 10:18 Tetapi aku bertanya: Adakah 

mereka tidak mendengarnya? Memang 

mereka telah mendengarnya: “Suara mereka 

sampai ke seluruh dunia, dan perkataan 

mereka sampai ke ujung bumi.”

ROMA 15:8 Yang aku maksudkan ialah, 

bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus 

telah menjadi pelayan orang-orang bersunat 

untuk mengokohkan janji yang telah 

diberikan-Nya kepada nenek moyang kita,

9 dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, 

supaya mereka memuliakan Allah karena 

rahmat-Nya, seperti ada tertulis: “Sebab itu 

aku akan memuliakan Engkau di antara 

bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur 

bagi nama-Mu.”

Lihat juga Imamat 26:14-45; Mazmur 106:45; Yesaya 45:21-23; 
Yesaya 49:6; Mikha 7:20; Lukas 3:6.

B13 Kekuasaan Mesias.

H02 Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 98:4 Bersorak-soraklah bagi 

TUHAN, hai seluruh bumi, bergembiralah, 

bersorak-sorailah dan bermazmurlah!

5 Bermazmurlah bagi TUHAN dengan kecapi, 

dengan kecapi dan lagu yang nyaring,

6 dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring 

bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni 

TUHAN!

7 Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia 

serta yang diam di dalamnya!

8 Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan 

gunung-gunung bersorak-sorai bersama-

sama

9 di hadapan TUHAN, sebab Ia datang untuk 

menghakimi bumi. Ia akan menghakimi 

dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa 

dengan kebenaran.

MATIUS 24:30 Pada waktu itu akan tampak 

tanda Anak Manusia di langit dan semua 

bangsa di bumi akan meratap dan mereka 

akan melihat Anak Manusia itu datang di 

atas awan-awan di langit dengan segala 

kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

MATIUS 26:64 Jawab Yesus: “Engkau telah 
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mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata 

kepadamu, mulai sekarang kamu akan 

melihat Anak Manusia duduk di sebelah 

kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas 

awan-awan di langit.”

WAHYU 1:7 Lihatlah, Ia datang dengan 

awan-awan dan setiap mata akan melihat 

Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. 

Dan semua bangsa di bumi akan meratapi 

Dia. Ya, amin.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 14:14 Dan aku melihat: 

sesungguhnya, ada suatu awan putih, dan 

di atas awan itu duduk seorang seperti Anak 

Manusia dengan sebuah mahkota emas di 

atas kepala-Nya dan sebilah sabit tajam di 

tangan-Nya.

15 Maka keluarlah seorang malaikat lain dari 

Bait Suci; dan ia berseru dengan suara 

nyaring kepada Dia yang duduk di atas awan 

itu: “Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, 

karena sudah tiba saatnya untuk menuai; 

sebab tuaian di bumi sudah masak.”

16 Dan Ia, yang duduk di atas awan itu, 

mengayunkan sabit-Nya ke atas bumi, dan 

bumipun dituailah.

Lihat juga #5; #6; Kisah Para Rasul 1:9-11.

B18 Kekudusan, keindahan dan kemuliaan 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 99:1 TUHAN itu Raja, maka 

bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas 

kerub-kerub, maka bumi goyang.

2 TUHAN itu maha besar di Sion, dan Ia 

tinggi mengatasi segala bangsa.

3 Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi 

nama-Mu yang besar dan dahsyat; Kuduslah 

Ia!

4 Raja yang kuat, yang mencintai hukum, 

Engkaulah yang menegakkan kebenaran; 

hukum dan keadilan di antara keturunan 

Yakub, Engkaulah yang melakukannya.

5 Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, dan 

sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-

Nya! Kuduslah Ia!

YESAYA 14:32 Dan apakah jawab yang akan 

diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? 

“TUHAN yang meletakkan dasar Sion, dan 

di sanalah orang-orang yang sengsara dari 

umat-Nya mendapat perlindungan.”

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

IBRANI 12:22 Tetapi kamu sudah datang 

ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu 

malaikat, suatu kumpulan yang meriah,

23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang 

namanya terdaftar di sorga, dan kepada 

Allah, yang menghakimi semua orang, dan 

kepada roh-roh orang-orang benar yang 

telah menjadi sempurna,

24 dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian 

baru, dan kepada darah pemercikan, yang 

berbicara lebih kuat dari pada darah Habel.

MAZMUR



167

1 YOHANES 3:3 Setiap orang yang menaruh 

pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan 

diri sama seperti Dia yang adalah suci.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 14:1 Dan aku melihat: 

sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit 

Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus 

empat puluh empat ribu orang dan di dahi 

mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-

Nya.

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

WAHYU 19:16 Dan pada jubah-Nya dan 

paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: “Raja 

segala raja dan Tuan di atas segala tuan.”

 
Lihat juga #1; #2.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 102:1 Doa seorang sengsara, pada 

waktu ia lemah lesu dan mencurahkan 

pengaduhannya ke hadapan TUHAN. 

(102-2) TUHAN, dengarkanlah doaku, 

dan biarlah teriakku minta tolong sampai 

kepada-Mu.

2 TUHAN, dengarkanlah doaku, dan biarlah 

teriakku minta tolong sampai kepada-Mu.

3 Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap 

aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah 

telinga-Mu kepadaku; pada hari aku berseru, 

segeralah menjawab aku!

4 Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-

tulangku membara seperti perapian.

5 Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, 

sehingga aku lupa makan rotiku.

6 Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku 

tinggal tulang-belulang.

7 Aku sudah menyerupai burung undan 

di padang gurun, sudah menjadi seperti 

burung ponggok pada reruntuhan.

8 Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi 

seperti burung terpencil di atas sotoh.

9 Sepanjang hari aku dicela oleh 

musuh-musuhku, orang-orang yang 

mempermainkan aku menyumpah dengan 

menyebut namaku.

10 Sebab aku makan abu seperti roti, dan 

mencampur minumanku dengan tangisan,

11 oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, 

sebab Engkau telah mengangkat aku dan 

melemparkan aku.

12 Hari-hariku seperti bayang-bayang 

memanjang, dan aku sendiri layu seperti 

rumput.

MARKUS 14:33 Dan Ia membawa Petrus, 

Yakobus dan Yohanes serta-Nya. Ia sangat 

takut dan gentar,

34 lalu kata-Nya kepada mereka: “Hati-Ku 

sangat sedih, seperti mau mati rasanya. 

Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah.”

LUKAS 22:44 Ia sangat ketakutan dan 

makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-

Nya menjadi seperti titik-titik darah yang 
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bertetesan ke tanah.

IBRANI 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai 

manusia, Ia telah mempersembahkan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis 

dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 

kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H05 Kemuliaan dan kekuasaan Mesias yang 

akan datang. 

MAZMUR 102:14 Engkau sendiri akan 

bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah 

waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba 

saatnya.

15 Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada 

batu-batunya, dan merasa kasihan akan 

debunya.

16 Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan 

nama TUHAN, dan semua raja bumi akan 

kemuliaan-Mu,

17 bila TUHAN sudah membangun Sion, 

sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-

Nya,

18 sudah berpaling mendengarkan doa orang-

orang yang bulus, dan tidak memandang 

hina doa mereka.

19 Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang 

kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti 

akan memuji-muji TUHAN,

20 sebab Ia telah memandang dari ketinggian-

Nya yang kudus, TUHAN memandang dari 

sorga ke bumi,

21 untuk mendengar keluhan orang tahanan, 

untuk membebaskan orang-orang yang 

ditentukan mati dibunuh,

22 supaya nama TUHAN diceritakan di Sion, 

dan Dia dipuji-puji di Yerusalem,

23 apabila berkumpul bersama-sama bangsa-

bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk 

beribadah kepada TUHAN.

ZAKHARIA 2:10 Bersorak-sorailah dan 

bersukarialah, hai puteri Sion, sebab 

sesungguhnya Aku datang dan diam di 

tengah-tengahmu, demikianlah firman 

TUHAN;

11 dan banyak bangsa akan menggabungkan 

diri kepada TUHAN pada waktu itu dan 

akan menjadi umat-Ku dan Aku akan diam 

di tengah-tengahmu.” Maka engkau akan 

mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam 

yang mengutus aku kepadamu.

12 Dan TUHAN akan mengambil Yehuda 

sebagai milik-Nya di tanah yang kudus, dan 

Ia akan memilih Yerusalem pula.

LUKAS 2:32 yaitu terang yang menjadi 

penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan 

menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel.”

KISAH PARA RASUL 13:46 Tetapi dengan 

berani Paulus dan Barnabas berkata: 

“Memang kepada kamulah firman Allah 

harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu 

menolaknya dan menganggap dirimu tidak 

layak untuk beroleh hidup yang kekal. 

Karena itu kami berpaling kepada bangsa-

bangsa lain.

47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada 

kami: Aku telah menentukan engkau 

menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang 

tidak mengenal Allah, supaya engkau 

membawa keselamatan sampai ke ujung 

MAZMUR



169

bumi.”

48 Mendengar itu bergembiralah semua orang 

yang tidak mengenal Allah dan mereka 

memuliakan firman Tuhan; dan semua 

orang yang ditentukan Allah untuk hidup 

yang kekal, menjadi percaya.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

WAHYU 21:24 Dan bangsa-bangsa akan 

berjalan di dalam cahayanya dan raja-

raja di bumi membawa kekayaan mereka 

kepadanya;

Lihat juga #1; #2; #3; #4; Mazmur 51:20; Kisah Para Rasul 
10:45; Kisah Para Rasul 11:1,18; Kisah Para Rasul 13:42.

A06 Mesias adalah Pencipta.

MAZMUR 102:26 Dahulu sudah Kauletakkan 

dasar bumi, dan langit adalah buatan 

tangan-Mu.

27 Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau 

tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi 

usang seperti pakaian, seperti jubah Engkau 

akan mengubah mereka, dan mereka 

berubah;

28 tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-

Mu tidak berkesudahan.

LUKAS 21:33 Langit dan bumi akan 

berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan 

berlalu.”

IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Ia telah 

berbicara kepada kita dengan perantaraan 

Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai 

yang berhak menerima segala yang ada. 

Oleh Dia Allah telah menjadikan alam 

semesta.

IBRANI 1:10 Dan: “Pada mulanya, ya 

Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar 

bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu.

11 Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau 

tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi 

usang seperti pakaian;

12 seperti jubah akan Engkau gulungkan 

mereka, dan seperti persalinan mereka 

akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan 

tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan.”

IBRANI 13:8 Yesus Kristus tetap sama, 

baik kemarin maupun hari ini dan sampai 

selama-lamanya.

Lihat juga 2 Petrus 3:7-12; Wahyu 20:11; Wahyu 21:1.
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E21 Mesias akan mengampuni dosa.

MAZMUR 103:3 Dia yang mengampuni 

segala kesalahanmu, yang menyembuhkan 

segala penyakitmu,

12 sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-

Nya dari pada kita pelanggaran kita.

MAZMUR 147:3 Ia menyembuhkan orang-

orang yang patah hati dan membalut luka-

luka mereka;

YESAYA 33:24 Tidak seorangpun yang 

tinggal di situ akan berkata: “Aku sakit,” 

dan semua penduduknya akan diampuni 

kesalahannya.

YESAYA 43:25 Aku, Akulah Dia yang 

menghapus dosa pemberontakanmu 

oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak 

mengingat-ingat dosamu.

YESAYA 53:5 Tetapi dia tertikam oleh 

karena pemberontakan kita, dia diremukkan 

oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang 

mendatangkan keselamatan bagi kita 

ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-

bilurnya kita menjadi sembuh.

MARKUS 2:5 Ketika Yesus melihat 

iman mereka, berkatalah Ia kepada orang 

lumpuh itu: “Hai anak-Ku, dosamu sudah 

diampuni!”

MARKUS 2:10 Tetapi supaya kamu tahu, 

bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa 

mengampuni dosa” --berkatalah Ia kepada 

orang lumpuh itu--:

11 Kepadamu Kukatakan, bangunlah, 

angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke 

rumahmu!

YAKOBUS 5:15 Dan doa yang lahir dari iman 

akan menyelamatkan orang sakit itu dan 

Tuhan akan membangunkan dia; dan jika ia 

telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan 

diampuni.

1 YOHANES 1:7 Tetapi jika kita hidup di 

dalam terang sama seperti Dia ada di dalam 

terang, maka kita beroleh persekutuan 

seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, 

Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada 

segala dosa.

E11 Mesias akan memberikan hidup kekal.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

MAZMUR 103:4 Dia yang menebus hidupmu 

dari lobang kubur, yang memahkotai engkau 

dengan kasih setia dan rahmat,

1 KORINTUS 9:25 Tiap-tiap orang yang turut 

mengambil bagian dalam pertandingan, 

menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka 

berbuat demikian untuk memperoleh 

suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk 

memperoleh suatu mahkota yang abadi.

2 KORINTUS 1:10 Dari kematian yang begitu 

ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan 

kami: kepada-Nya kami menaruh 

pengharapan kami, bahwa Ia akan 

menyelamatkan kami lagi,

GALATIA 3:13 Kristus telah menebus kita 

dari kutuk hukum Taurat dengan jalan 
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menjadi kutuk karena kita, sebab ada 

tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung 

pada kayu salib!”

2 TIMOTIUS 4:8 Sekarang telah tersedia 

bagiku mahkota kebenaran yang akan 

dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim 

yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya 

kepadaku, melainkan juga kepada semua 

orang yang merindukan kedatangan-Nya.

YAKOBUS 1:12 Berbahagialah orang yang 

bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia 

sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota 

kehidupan yang dijanjikan Allah kepada 

barangsiapa yang mengasihi Dia.

1 PETRUS 5:4 Maka kamu, apabila 

Gembala Agung datang, kamu akan 

menerima mahkota kemuliaan yang tidak 

dapat layu.

WAHYU 2:10 Jangan takut terhadap apa 

yang harus engkau derita! Sesungguhnya 

Iblis akan melemparkan beberapa orang 

dari antaramu ke dalam penjara supaya 

kamu dicobai dan kamu akan beroleh 

kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah 

engkau setia sampai mati, dan Aku akan 

mengaruniakan kepadamu mahkota 

kehidupan.

WAHYU 5:9 Dan mereka menyanyikan 

suatu nyanyian baru katanya: “Engkau layak 

menerima gulungan kitab itu dan membuka 

meterai-meterainya; karena Engkau telah 

disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 

telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-

tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.

E27 Memberikan sebuah hati yang baru dan 

roh yang baru.

MAZMUR 103:5 Dia yang memuaskan 

hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa 

mudamu menjadi baru seperti pada burung 

rajawali.

2 KORINTUS 4:16 Sebab itu kami tidak tawar 

hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami 

semakin merosot, namun manusia batiniah 

kami dibaharui dari sehari ke sehari.

1 TIMOTIUS 6:17 Peringatkanlah kepada 

orang-orang kaya di dunia ini agar mereka 

jangan tinggi hati dan jangan berharap pada 

sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, 

melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-

Nya memberikan kepada kita segala sesuatu 

untuk dinikmati.

B15 Mesias akan penuh belas kasihan. 

MAZMUR 103:13 Seperti bapa sayang kepada 

anak-anaknya, demikian TUHAN sayang 

kepada orang-orang yang takut akan Dia.

KISAH PARA RASUL 13:26 Hai saudara-

saudaraku, baik yang termasuk keturunan 

Abraham, maupun yang takut akan Allah, 

kabar keselamatan itu sudah disampaikan 

kepada kita.

Lihat juga Yesaya 63:15; Yeremia 31:9,20; Maleakhi 3:16,17.
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B22 Kebaikan Tuhan dan Mesias.

MAZMUR 103:11 tetapi setinggi langit di atas 

bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya 

atas orang-orang yang takut akan Dia;

17 Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-

lamanya sampai selama-lamanya atas orang-

orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya 

bagi anak cucu,

YESAYA 54:8 Dalam murka yang meluap 

Aku telah menyembunyikan wajah-

Ku terhadap engkau sesaat lamanya, 

tetapi dalam kasih setia abadi Aku telah 

mengasihani engkau, firman TUHAN, 

Penebusmu.

YEREMIA 31:3 Dari jauh TUHAN 

menampakkan diri kepadanya: Aku 

mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, 

sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku 

kepadamu.

HOSEA 2:19 Aku akan menjadikan 

engkau isteri-Ku dalam kesetiaan, sehingga 

engkau akan mengenal TUHAN.

ROMA 2:4 Maukah engkau 

menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, 

kesabaran-Nya dan kelapangan hati-Nya? 

Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud 

kemurahan Allah ialah menuntun engkau 

kepada pertobatan?

ROMA 11:22 Sebab itu perhatikanlah 

kemurahan Allah dan juga kekerasan-Nya, 

yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah 

jatuh, tetapi atas kamu kemurahan-Nya, 

yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya; 

jika tidak, kamupun akan dipotong juga.

2 KORINTUS 6:6 dalam kemurnian hati, 

pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan 

hati; dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak 

munafik;

2 KORINTUS 10:1 Aku, Paulus, seorang yang 

tidak berani bila berhadapan muka dengan 

kamu, tetapi berani terhadap kamu bila 

berjauhan, aku memperingatkan kamu demi 

Kristus yang lemah lembut dan ramah.

GALATIA 5:22 Tetapi buah Roh ialah: 

kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan,

EFESUS 2:7 supaya pada masa yang 

akan datang Ia menunjukkan kepada kita 

kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-

limpah sesuai dengan kebaikan-Nya 

terhadap kita dalam Kristus Yesus.

KOLOSE 3:12 Karena itu, sebagai orang-

orang pilihan Allah yang dikuduskan 

dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas 

kasihan, kemurahan, kerendahan hati, 

kelemahlembutan dan kesabaran.

TITUS 3:4 Tetapi ketika nyata 

kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan 

kasih-Nya kepada manusia,

5 pada waktu itu Dia telah menyelamatkan 

kita, bukan karena perbuatan baik yang telah 

kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh 

permandian kelahiran kembali dan oleh 

pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh 

Kudus,

Lihat juga Bilangan 14:19; 2 Samuel 7:15; 2 Samuel 22:51; 
1 Tawarikh 16:34,41; 1 Tawarikh 17:13; 2 Tawarikh 20:21; 
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Nehemia 1:5; Nehemia 13:22; Mazmur 5:8; 6:5; 13:6; 18:51; 21:8; 
25:6,7,10; 26:3; 31:8,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:6,7,10; 42:8; 

44:27; 51:3; 52:3,7; 57:4,10; 59:11,16,18; 61:8; 62:13; 63:4; 66:20; 
69:14,16; 77:9; 85:8,10; 86:5,13,15; 88:12; 89:3,14,24,28,33,49; 
90:14; 92:3; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 103:4,8,11; 106:1,7,45; 
107:1,8,15,21,31,43; 108:5; 109:21,26; 115:1; 117:1; 118:1-4,29; 
119:41,64,76,88,90,124,149,159; 130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 

143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; Amsal 3:3; Amsal 16:6; Yesaya 16:5; 
Yesaya 54:10; Yesaya 63:7; Yeremia 3:12; Yeremia 16:5; Yeremia 

32:18; Yeremia 33:11; Ratapan 3:22,32; Yoel 2:13; Yunus 4:2; Mikha 
7:18,20; Zakharia 7:9; Yohanes 3:16; Efesus 2:3-5.

E25 Mesias akan dipercaya dan dipuja.

MAZMUR 103:22 Pujilah TUHAN, hai segala 

buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-

Nya! Pujilah TUHAN, hai jiwaku!

WAHYU 5:12 katanya dengan suara 

nyaring: “Anak Domba yang disembelih itu 

layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, 

dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan 

kemuliaan, dan puji-pujian!”

13 Dan aku mendengar semua makhluk yang 

di sorga dan yang di bumi dan yang di 

bawah bumi dan yang di laut dan semua 

yang ada di dalamnya, berkata: “Bagi Dia 

yang duduk di atas takhta dan bagi Anak 

Domba, adalah puji-pujian dan hormat 

dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya!”

14 Dan keempat makhluk itu berkata: “Amin”. 

Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan 

menyembah.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 107:1 Bersyukurlah kepada 

TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk 

selama-lamanya kasih setia-Nya.

2 Biarlah itu dikatakan orang-orang yang 

ditebus TUHAN, yang ditebus-Nya dari 

kuasa yang menyesakkan,

3 yang dikumpulkan-Nya dari negeri-negeri, 

dari timur dan dari barat, dari utara dan dari 

selatan.

MAZMUR 107:4-16

YEREMIA 23:6 Dalam zamannya Yehuda 

akan dibebaskan, dan Israel akan hidup 

dengan tenteram; dan inilah namanya 

yang diberikan orang kepadanya: TUHAN--

keadilan kita.

LUKAS 1:68 Terpujilah Tuhan, Allah 

Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan 

membawa kelepasan baginya,

LUKAS 1:74 supaya kita, terlepas dari 

tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya 

tanpa takut,

LUKAS 24:21 Padahal kami dahulu 

mengharapkan, bahwa Dialah yang datang 

untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi 

sementara itu telah lewat tiga hari, sejak 

semuanya itu terjadi.

GALATIA 3:13 Kristus telah menebus kita 

dari kutuk hukum Taurat dengan jalan 

menjadi kutuk karena kita, sebab ada 

tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung 

pada kayu salib!”

1 TESALONIKA 1:10 dan untuk 

menantikan kedatangan Anak-Nya dari 

sorga, yang telah dibangkitkan-Nya dari 

antara orang mati, yaitu Yesus, yang 

menyelamatkan kita dari murka yang akan 

datang.
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TITUS 2:14 yang telah menyerahkan diri-

Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari 

segala kejahatan dan untuk menguduskan 

bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya 

sendiri, yang rajin berbuat baik.

Lihat juga #1; #2; #3; Mazmur 31:6; Yesaya 43:1; 2 Korintus 1:10; 
1 Petrus 1:18; Yudas 1:5.

B07 Kemahakuasaan Mesias.

MAZMUR 107:25 Ia berfirman, maka 

dibangkitkan-Nya angin badai yang 

meninggikan gelombang-gelombangnya.

26 Mereka naik sampai ke langit dan turun ke 

samudera raya, jiwa mereka hancur karena 

celaka;

27 mereka pusing dan terhuyung-huyung 

seperti orang mabuk, dan kehilangan akal.

28 Maka berseru-serulah mereka kepada 

TUHAN dalam kesesakan mereka, dan 

dikeluarkan-Nya mereka dari kecemasan 

mereka,

29 dibuat-Nyalah badai itu diam, sehingga 

gelombang-gelombangnya tenang.

MATIUS 8:24 Sekonyong-konyong 

mengamuklah angin ribut di danau itu, 

sehingga perahu itu ditimbus gelombang, 

tetapi Yesus tidur.

25 Maka datanglah murid-murid-Nya 

membangunkan Dia, katanya: “Tuhan, 

tolonglah, kita binasa.”

26 Ia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu 

takut, kamu yang kurang percaya?” Lalu 

bangunlah Yesus menghardik angin dan danau 

itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.

Lihat juga Yunus 1:4; Markus 4:39-41; Lukas 8:23-25.

F07 Tuduhan dan pengadilan kepada Mesias.

MAZMUR 109:1 Untuk pemimpin biduan. 

Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah 

berdiam diri!

2 Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu 

ternganga terhadap aku, mereka berbicara 

terhadap aku dengan lidah dusta;

3 dengan kata-kata kebencian mereka 

menyerang aku dan memerangi aku tanpa 

alasan.

4 Sebagai balasan terhadap kasihku mereka 

menuduh aku, sedang aku mendoakan 

mereka.

5 Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti 

kebaikan dan kebencian ganti kasihku.

MATIUS 26:59 Imam-imam kepala, malah 

seluruh Mahkamah Agama mencari 

kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia 

dapat dihukum mati,

60 tetapi mereka tidak memperolehnya, 

walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi 

akhirnya tampillah dua orang,

61 yang mengatakan: “Orang ini berkata: 

Aku dapat merubuhkan Bait Allah dan 

membangunnya kembali dalam tiga hari.”

62 Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata 

kepada-Nya: “Tidakkah Engkau memberi 

jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini 

terhadap Engkau?”

YOHANES 10:32 Kata Yesus kepada mereka: 

“Banyak pekerjaan baik yang berasal dari 

Bapa-Ku yang Kuperlihatkan kepadamu; 

pekerjaan manakah di antaranya yang 

menyebabkan kamu mau melempari Aku?”

YOHANES 15:25 Tetapi firman yang ada 

tertulis dalam kitab Taurat mereka harus 
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digenapi: Mereka membenci Aku tanpa 

alasan.

Lihat juga Mazmur 22:13; Mazmur 31:14; Mazmur 35:7,12; 
Mazmur 38:21; Mazmur 64:4,5; Mazmur 69:6; Mazmur 

88:18,19; Mazmur 140:4.

F05 Mesias akan dikhianati.

MAZMUR 109:8 Biarlah umurnya berkurang, 

biarlah jabatannya diambil orang lain.

YOHANES 17:12 Selama Aku bersama 

mereka, Aku memelihara mereka dalam 

nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah 

menjaga mereka dan tidak ada seorangpun 

dari mereka yang binasa selain dari pada dia 

yang telah ditentukan untuk binasa, supaya 

genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.

KISAH PARA RASUL 1:20 Sebab ada 

tertulis dalam kitab Mazmur: Biarlah 

perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah 

tidak ada penghuni di dalamnya: dan: 

Biarlah jabatannya diambil orang lain.

Lihat juga Matius 25:41; Lukas 9:54-56; 13:27; 1 Korintus 16:22; 
Galatia 1:8; Wahyu 6:10-17; Wahyu 19:1-6.

F11 Penderitaan Mesias.

MAZMUR 109:25 Aku telah menjadi 

cela bagi mereka; melihat aku, mereka 

menggelengkan kepalanya.

MATIUS 27:39 Orang-orang yang lewat 

di sana menghujat Dia dan sambil 

menggelengkan kepala,

40 mereka berkata: “Hai Engkau yang 

mau merubuhkan Bait Suci dan mau 

membangunnya kembali dalam tiga hari, 

selamatkanlah diri-Mu jikalau Engkau Anak 

Allah, turunlah dari salib itu!”

ROMA 15:3 Karena Kristus juga tidak 

mencari kesenangan-Nya sendiri, tetapi 

seperti ada tertulis: “Kata-kata cercaan 

mereka, yang mencerca Engkau, telah 

mengenai aku.”

IBRANI 12:2 Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.

Lihat juga Mazmur 22:7,8; Mazmur 69:10-13,19-22; Ibrani 13:13.

B13 Kekuasaan Mesias.

E14 Mesias akan menaklukan kematian dan 

kegelapan.

H02 Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H07 Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah.

 

MAZMUR 110:1 Mazmur Daud. Demikianlah 

firman TUHAN kepada tuanku: “Duduklah 

di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-

musuhmu menjadi tumpuan kakimu.”

2 Tongkat kekuatanmu akan diulurkan 

TUHAN dari Sion: memerintahlah di antara 

musuhmu!

MATIUS 22:41 Ketika orang-orang Farisi 
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sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada 

mereka, kata-Nya:

42 “Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak 

siapakah Dia?” Kata mereka kepada-Nya: 

“Anak Daud.”

43 Kata-Nya kepada mereka: “Jika demikian, 

bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh 

dapat menyebut Dia Tuannya, ketika ia 

berkata:

44 Tuhan telah berfirman kepada Tuanku: 

duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai 

musuh-musuh-Mu Kutaruh di bawah kaki-

Mu.

45 Jadi jika Daud menyebut Dia Tuannya, 

bagaimana mungkin Ia anaknya pula?”

46 Tidak ada seorangpun yang dapat menjawab-

Nya, dan sejak hari itu tidak ada seorangpun 

juga yang berani menanyakan sesuatu 

kepada-Nya.

KISAH PARA RASUL 2:33 Dan sesudah Ia 

ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan 

menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, 

maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat 

dan dengar di sini.

34 Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, 

malahan Daud sendiri berkata: Tuhan telah 

berfirman kepada Tuanku:

35 Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai 

Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi 

tumpuan kaki-Mu.

1 KORINTUS 15:24 Kemudian 

tiba kesudahannya, yaitu bilamana Ia 

menyerahkan Kerajaan kepada Allah 

Bapa, sesudah Ia membinasakan segala 

pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan.

25 Karena Ia harus memegang pemerintahan 

sebagai Raja sampai Allah meletakkan 

semua musuh-Nya di bawah kaki-Nya.

26 Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah 

maut.

27 Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan-Nya 

di bawah kaki-Nya. Tetapi kalau dikatakan, 

bahwa “segala sesuatu telah ditaklukkan”, 

maka teranglah, bahwa Ia sendiri yang telah 

menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki 

Kristus itu tidak termasuk di dalamnya.

28 Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan 

di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai 

Anak akan menaklukkan diri-Nya di bawah 

Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu 

di bawah-Nya, supaya Allah menjadi semua 

di dalam semua.

EFESUS 1:20 yang dikerjakan-Nya di 

dalam Kristus dengan membangkitkan Dia 

dari antara orang mati dan mendudukkan 

Dia di sebelah kanan-Nya di sorga,

21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan 

penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan 

tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan 

hanya di dunia ini saja, melainkan juga di 

dunia yang akan datang.

22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di 

bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-

Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari 

segala yang ada.

23 Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu 

kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan 

segala sesuatu.

IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Ia telah 

berbicara kepada kita dengan perantaraan 

Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai 

yang berhak menerima segala yang ada. 
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Oleh Dia Allah telah menjadikan alam 

semesta.

3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan 

gambar wujud Allah dan menopang 

segala yang ada dengan firman-Nya yang 

penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai 

mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 

sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat 

yang tinggi,

IBRANI 1:13 Dan kepada siapakah di 

antara malaikat itu pernah Ia berkata: 

“Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai 

Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi 

tumpuan kaki-Mu?”

IBRANI 10:13 dan sekarang Ia hanya 

menantikan saatnya, di mana musuh-

musuh-Nya akan dijadikan tumpuan kaki-

Nya.

14 Sebab oleh satu korban saja Ia telah 

menyempurnakan untuk selama-lamanya 

mereka yang Ia kuduskan.

Lihat juga #1; Markus 12:35-37; Markus 16:19; Lukas 20:41-44; 
Kisah Para Rasul 2:34-37; Ibrani 12:2; 1 Petrus 3:22.

B07 Kemahakuasaan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 110:3 Pada hari tentaramu 

bangsamu merelakan diri untuk 

maju dengan berhiaskan kekudusan; 

dari kandungan fajar tampil bagimu 

keremajaanmu seperti embun.

KISAH PARA RASUL 2:41 Orang-orang yang 

menerima perkataannya itu memberi diri 

dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka 

bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.

KISAH PARA RASUL 19:20 Dengan jalan ini 

makin tersiarlah firman Tuhan dan makin 

berkuasa.

KISAH PARA RASUL 21:20 Mendengar 

itu mereka memuliakan Allah. Lalu 

mereka berkata kepada Paulus: “Saudara, 

lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah 

menjadi percaya dan mereka semua rajin 

memelihara hukum Taurat.

EFESUS 1:4 Sebab di dalam Dia Allah 

telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, 

supaya kita kudus dan tak bercacat di 

hadapan-Nya.

FILIPI 2:13 karena Allahlah yang 

mengerjakan di dalam kamu baik kemauan 

maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya.

IBRANI 13:21 kiranya memperlengkapi 

kamu dengan segala yang baik untuk 

melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan 

di dalam kita apa yang berkenan kepada-

Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah 

kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin.

WAHYU 7:9 Kemudian dari pada itu aku 

melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan 

besar orang banyak yang tidak dapat 

terhitung 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.

Lihat juga #1; #2; #4; Kisah Para Rasul 1:8; Kisah Para Rasul 
4:4,30-35; 2 Korintus 8:3; 2 Korintus 13:4; 1 Tesalonika 4:7; Titus 

2:14.
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D03 Jabatam Mesias sebagai Imam.

MAZMUR 110:4 TUHAN telah bersumpah, 

dan Ia tidak akan menyesal: “Engkau adalah 

imam untuk selama-lamanya, menurut 

Melkisedek.”

IBRANI 5:5 Demikian pula Kristus 

tidak memuliakan diri-Nya sendiri dengan 

menjadi Imam Besar, tetapi dimuliakan oleh 

Dia yang berfirman kepada-Nya: “Anak-Ku 

Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada 

hari ini”,

6 sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas 

lain: “Engkau adalah Imam untuk selama-

lamanya, menurut peraturan Melkisedek.”

IBRANI 6:20 di mana Yesus telah masuk 

sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut 

peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar 

sampai selama-lamanya.

IBRANI 7:21 tetapi Ia dengan sumpah, 

diucapkan oleh Dia yang berfirman kepada-

Nya: “Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak 

akan menyesal: Engkau adalah Imam untuk 

selama-lamanya” --

22 demikian pula Yesus adalah jaminan dari 

suatu perjanjian yang lebih kuat.

IBRANI 7:28 Sebab hukum Taurat 

menetapkan orang-orang yang diliputi 

kelemahan menjadi Imam Besar, tetapi 

sumpah, yang diucapkan kemudian dari 

pada hukum Taurat, menetapkan Anak, yang 

telah menjadi sempurna sampai selama-

lamanya.

Lihat juga Kejadian 14:18; Zakharia 6:13; Ibrani 5:7-10; Ibrani 
7:1-28; Ibrani 10:1-11.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 110:5 TUHAN ada di sebelah 

kananmu; Ia meremukkan raja-raja pada 

hari murka-Nya,

6 Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga 

mayat-mayat bergelimpangan; Ia 

meremukkan orang-orang yang menjadi 

kepala di negeri luas.

MARKUS 16:19 Sesudah Tuhan Yesus 

berbicara demikian kepada mereka, 

terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di 

sebelah kanan Allah.

YOHANES 5:22 Bapa tidak menghakimi 

siapapun, melainkan telah menyerahkan 

penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,

KISAH PARA RASUL 2:34 Sebab bukan Daud 

yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri 

berkata: Tuhan telah berfirman kepada 

Tuanku:

35 Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai 

Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi 

tumpuan kaki-Mu.

36 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan 

pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, 

yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan 

Kristus.”

IBRANI 10:12 Tetapi Ia, setelah 

mempersembahkan hanya satu korban 

saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-

lamanya di sebelah kanan Allah,

13 dan sekarang Ia hanya menantikan saatnya, 

di mana musuh-musuh-Nya akan dijadikan 

tumpuan kaki-Nya.
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14 Sebab oleh satu korban saja Ia telah 

menyempurnakan untuk selama-lamanya 

mereka yang Ia kuduskan.

Lihat juga #1; #4; #6; Mazmur 16:8; Yesaya 2:4; Yesaya 42:1; 
Yesaya 51:5; Kisah Para Rasul 7:56.

F11 Penderitaan Mesias.

G03 Permuliaan Mesias telah dinubuatkan.

MAZMUR 110:7 Dari sungai di tepi jalan ia 

minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala.

MAZMUR 27:6 Maka sekarang tegaklah 

kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling 

aku; dalam kemah-Nya aku mau 

mempersembahkan korban dengan sorak-

sorai; aku mau menyanyi dan bermazmur 

bagi TUHAN.

MATIUS 20:22 Tetapi Yesus menjawab, 

kata-Nya: “Kamu tidak tahu, apa yang kamu 

minta. Dapatkah kamu meminum cawan, 

yang harus Kuminum?” Kata mereka 

kepada-Nya: “Kami dapat.”

MATIUS 26:42 Lalu Ia pergi untuk kedua 

kalinya dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-

Ku jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, 

kecuali apabila Aku meminumnya, jadilah 

kehendak-Mu!”

LUKAS 24:26 Bukankah Mesias harus 

menderita semuanya itu untuk masuk ke 

dalam kemuliaan-Nya?”

Lihat juga Mazmur 3:4; Mazmur 102:10; Yesaya 53:11,12; Yohanes 
18:11; Filipi 2:7-11; Ibrani 2:9,10; 1 Petrus 1:11.

B15 Mesias akan penuh belas kasihan. 

E09 Kebenaran Mesias.

MAZMUR 112:4 Di dalam gelap terbit terang 

bagi orang benar; pengasih dan penyayang 

orang yang adil.

LUKAS 6:36 Hendaklah kamu murah 

hati, sama seperti Bapamu adalah murah 

hati.”

YOHANES 12:46 Aku telah datang ke dalam 

dunia sebagai terang, supaya setiap orang 

yang percaya kepada-Ku, jangan tinggal di 

dalam kegelapan.

2 KORINTUS 8:8 Aku mengatakan hal itu 

bukan sebagai perintah, melainkan, dengan 

menunjukkan usaha orang-orang lain untuk 

membantu, aku mau menguji keikhlasan 

kasih kamu.

9 Karena kamu telah mengenal kasih 

karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa 

Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, 

sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi 

kaya oleh karena kemiskinan-Nya.

1 YOHANES 2:29 Jikalau kamu tahu, bahwa Ia 

adalah benar, kamu harus tahu juga, bahwa 

setiap orang, yang berbuat kebenaran, lahir 

dari pada-Nya.

Lihat juga Kolose 1:12,13; Yohanes 3:7,10.

E17 Mesias akan membangun sebuah bait Allah.

F03 Mesias akan ditolak.

      

MAZMUR 118:22 Batu yang dibuang oleh 

tukang-tukang bangunan telah menjadi batu 
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penjuru.

23 Hal itu terjadi dari pihak TUHAN, suatu 

perbuatan ajaib di mata kita.

24 Inilah hari yang dijadikan TUHAN, 

marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita 

karenanya!

YESAYA 28:16 sebab itu beginilah firman 

Tuhan ALLAH: “Sesungguhnya, Aku 

meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah 

batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru 

yang mahal, suatu dasar yang teguh: Siapa 

yang percaya, tidak akan gelisah!

MATIUS 21:42 Kata Yesus kepada mereka: 

“Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab 

Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang 

bangunan telah menjadi batu penjuru: hal 

itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan 

ajaib di mata kita.

LUKAS 20:17 Tetapi Yesus memandang 

mereka dan berkata: “Jika demikian apakah 

arti nas ini: Batu yang dibuang oleh tukang-

tukang bangunan telah menjadi batu 

penjuru?

KISAH PARA RASUL 2:23 Dia yang 

diserahkan Allah menurut maksud dan 

rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu 

bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.

KISAH PARA RASUL 3:13 Allah Abraham, 

Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita 

telah memuliakan Hamba-Nya, yaitu Yesus 

yang kamu serahkan dan tolak di depan 

Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat, 

bahwa Ia harus dilepaskan.

KISAH PARA RASUL 4:10   maka ketahuilah 

oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat 

Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, 

orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, 

tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari 

antara orang mati--bahwa oleh karena 

Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat 

sekarang di depan kamu.

11 Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-

tukang bangunan--yaitu kamu sendiri--

,namun ia telah menjadi batu penjuru.

ROMA 9:33 seperti ada tertulis: 

“Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion 

sebuah batu sentuhan dan sebuah batu 

sandungan, dan siapa yang percaya kepada-

Nya, tidak akan dipermalukan.”

EFESUS 2:20 yang dibangun di atas dasar 

para rasul dan para nabi, dengan Kristus 

Yesus sebagai batu penjuru.

21 Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, 

rapih tersusun, menjadi bait Allah yang 

kudus, di dalam Tuhan.

22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan 

menjadi tempat kediaman Allah, di dalam 

Roh.

1 PETRUS 2:6 Sebab ada tertulis dalam 

Kitab Suci: “Sesungguhnya, Aku meletakkan 

di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah 

batu penjuru yang mahal, dan siapa 

yang percaya kepada-Nya, tidak akan 

dipermalukan.”

Lihat juga Daniel 2:34; Zakharia 3:9; Zakharia 4:7; Zakharia 
12:3; Matius 28:1-8; Markus 12:10,11; Kisah Para Rasul 5:31,32; 1 

Korintus 3:11; Efesus 1:19-22; 1 Petrus 2:4-8.
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F02 Perjalanan masuk Mesias ke Yerusalem 

telah dinubuatkan.

MAZMUR 118:26 Diberkatilah dia yang datang 

dalam nama TUHAN! Kami memberkati 

kamu dari dalam rumah TUHAN.

27 Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. 

Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali, 

pada tanduk-tanduk mezbah.

MATIUS 21:9 Dan orang banyak yang 

berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti-

Nya dari belakang berseru, katanya: “Hosana 

bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang 

datang dalam nama Tuhan, hosana di 

tempat yang mahatinggi!”

10 Dan ketika Ia masuk ke Yerusalem, 

gemparlah seluruh kota itu dan orang 

berkata: “Siapakah orang ini?”

11 Dan orang banyak itu menyahut: “Inilah 

nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.”

MATIUS 23:39 Dan Aku berkata kepadamu: 

Mulai sekarang kamu tidak akan melihat 

Aku lagi, hingga kamu berkata: Diberkatilah 

Dia yang datang dalam nama Tuhan!”

LUKAS 19:36 Dan sementara Yesus 

mengendarai keledai itu mereka 

menghamparkan pakaiannya di jalan.

37 Ketika Ia dekat Yerusalem, di tempat jalan 

menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua 

murid yang mengiringi Dia bergembira dan 

memuji Allah dengan suara nyaring oleh 

karena segala mujizat yang telah mereka 

lihat.

38 Kata mereka: “Diberkatilah Dia yang datang 

sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai 

sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat 

yang mahatinggi!”

YOHANES 12:13 mereka mengambil daun-

daun palem, dan pergi menyongsong Dia 

sambil berseru-seru: “Hosana! Diberkatilah 

Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja 

Israel!”

EFESUS 1:3 Terpujilah Allah dan Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus 

telah mengaruniakan kepada kita segala 

berkat rohani di dalam sorga.

Lihat juga Markus 11:9,10.

E12 Mesias menggenapi Hukum Taurat.

MAZMUR 119:97 Betapa kucintai Taurat-Mu! 

Aku merenungkannya sepanjang hari.

98 Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana 

dari pada musuh-musuhku, sebab selama-

lamanya itu ada padaku.

99 Aku lebih berakal budi dari pada semua 

pengajarku, sebab peringatan-peringatan-

Mu kurenungkan.

100 Aku lebih mengerti dari pada orang-orang 

tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu.

101 Terhadap segala jalan kejahatan aku 

menahan kakiku, supaya aku berpegang 

pada firman-Mu.

102 Aku tidak menyimpang dari hukum-

hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar 

aku.

103 Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-

langitku, lebih dari pada madu bagi 

mulutku.

MATIUS 11:25 Pada waktu itu berkatalah 

Yesus: “Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, 

Tuhan langit dan bumi, karena semuanya 

itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak 
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dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan 

kepada orang kecil.

LUKAS 2:46 Sesudah tiga hari mereka 

menemukan Dia dalam Bait Allah; Ia sedang 

duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil 

mendengarkan mereka dan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.

47 Dan semua orang yang mendengar Dia 

sangat heran akan kecerdasan-Nya dan 

segala jawab yang diberikan-Nya.

YOHANES 3:2 Ia datang pada waktu malam 

kepada Yesus dan berkata: “Rabi, kami tahu, 

bahwa Engkau datang sebagai guru yang 

diutus Allah; sebab tidak ada seorangpun 

yang dapat mengadakan tanda-tanda 

yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak 

menyertainya.”

YOHANES 4:34 Kata Yesus kepada mereka: 

“Makanan-Ku ialah melakukan kehendak 

Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan 

pekerjaan-Nya.

YOHANES 15:10 Jikalau kamu menuruti 

perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam 

kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah 

Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.

ROMA 13:10 Kasih tidak berbuat jahat 

terhadap sesama manusia, karena itu kasih 

adalah kegenapan hukum Taurat.

1 YOHANES 2:5 Tetapi barangsiapa menuruti 

firman-Nya, di dalam orang itu sungguh 

sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah 

kita ketahui, bahwa kita ada di dalam Dia.

1 YOHANES 5:3 Sebab inilah kasih kepada 

Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-

perintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu 

tidak berat,

Lihat juga Ulangan 4:6-8; Yeremia 2:8; Yeremia 8:9; Yoel 2:23; 
Matius 13:11; Matius 15:6-9,14; Ibrani 5:12.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

MAZMUR 129:3 Di atas punggungku 

pembajak membajak, membuat panjang 

alur bajak mereka.

YESAYA 50:6 Aku memberi punggungku 

kepada orang-orang yang memukul aku, dan 

pipiku kepada orang-orang yang mencabut 

janggutku. Aku tidak menyembunyikan 

mukaku ketika aku dinodai dan diludahi.

YESAYA 53:5 Tetapi dia tertikam oleh 

karena pemberontakan kita, dia diremukkan 

oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang 

mendatangkan keselamatan bagi kita 

ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-

bilurnya kita menjadi sembuh.

MATIUS 20:19 Dan mereka akan 

menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa 

yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-

olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada 

hari ketiga Ia akan dibangkitkan.”

MATIUS 27:26 Lalu ia membebaskan 

Barabas bagi mereka, tetapi Yesus 

disesahnya lalu diserahkannya untuk 

disalibkan.

Lihat juga Yesaya 51:23; Markus 10:34; Markus 15:15; Lukas 18:33.
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D09 Mesias akan menjadi Penyelamat.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 130:7 Berharaplah kepada 

TUHAN, hai Israel! Sebab pada TUHAN ada 

kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan 

pembebasan.

8 Dialah yang akan membebaskan Israel dari 

segala kesalahannya.

MAZMUR 103:3 Dia yang mengampuni 

segala kesalahanmu, yang menyembuhkan 

segala penyakitmu,

4 Dia yang menebus hidupmu dari lobang 

kubur, yang memahkotai engkau dengan 

kasih setia dan rahmat,

MATIUS 1:21 Ia akan melahirkan anak laki-

laki dan engkau akan menamakan Dia Yesus, 

karena Dialah yang akan menyelamatkan 

umat-Nya dari dosa mereka.”

LUKAS 1:68 Terpujilah Tuhan, Allah 

Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan 

membawa kelepasan baginya,

ROMA 3:24 dan oleh kasih karunia telah 

dibenarkan dengan cuma-cuma karena 

penebusan dalam Kristus Yesus.

ROMA 6:14 Sebab kamu tidak akan 

dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak 

berada di bawah hukum Taurat, tetapi di 

bawah kasih karunia.

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

EFESUS 1:7 Sebab di dalam Dia dan oleh 

darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 

pengampunan dosa, menurut kekayaan 

kasih karunia-Nya,

TITUS 2:14 yang telah menyerahkan diri-

Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari 

segala kejahatan dan untuk menguduskan 

bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya 

sendiri, yang rajin berbuat baik.

IBRANI 9:12 dan Ia telah masuk satu kali 

untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang 

kudus bukan dengan membawa darah domba 

jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan 

membawa darah-Nya sendiri. Dan dengan itu 

Ia telah mendapat kelepasan yang kekal.

1 YOHANES 3:5 Dan kamu tahu, bahwa 

Ia telah menyatakan diri-Nya, supaya Ia 

menghapus segala dosa, dan di dalam Dia 

tidak ada dosa.

6 Karena itu setiap orang yang tetap berada 

di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; setiap 

orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat 

dan tidak mengenal Dia.

7 Anak-anakku, janganlah membiarkan 

seorangpun menyesatkan kamu. 

Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah 

benar, sama seperti Kristus adalah benar;

8 barangsiapa yang tetap berbuat dosa, 

berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa 

dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah 

menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia 

membinasakan perbuatan-perbuatan Iblis itu.

Lihat juga #2; #3; Markus 15:31; Lukas 2:38; Lukas 21:28; Lukas 
24:21; 1 Korintus 1:30; Efesus 1:14; Kolose 1:14.
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C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 132:11 TUHAN telah menyatakan 

sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan 

memungkirinya: “Seorang anak kandungmu 

akan Kududukkan di atas takhtamu;

12 jika anak-anakmu berpegang pada 

perjanjian-Ku, dan pada peraturan-

peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada 

mereka, maka anak-anak mereka selama-

lamanya akan duduk di atas takhtamu.”

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

LUKAS 1:69 Ia menumbuhkan sebuah 

tanduk keselamatan bagi kita di dalam 

keturunan Daud, hamba-Nya itu,

70 --seperti yang telah difirmankan-Nya sejak 

purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya yang 

kudus--

KISAH PARA RASUL 2:30 Tetapi ia adalah 

seorang nabi dan ia tahu, bahwa Allah telah 

berjanji kepadanya dengan mengangkat 

sumpah, bahwa Ia akan mendudukkan 

seorang dari keturunan Daud sendiri di atas 

takhtanya.

Lihat juga #1; #2; Mazmur 102:29; Yesaya 59:21.

E16 Mesias akan memberkati umatNya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 132:13 Sebab TUHAN telah 

memilih Sion, mengingininya menjadi 

tempat kedudukan-Nya:

IBRANI 12:22 Tetapi kamu sudah datang 

ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu 

malaikat, suatu kumpulan yang meriah,

23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang 

namanya terdaftar di sorga, dan kepada 

Allah, yang menghakimi semua orang, dan 

kepada roh-roh orang-orang benar yang 

telah menjadi sempurna,

24 dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian 

baru, dan kepada darah pemercikan, yang 

berbicara lebih kuat dari pada darah Habel.

Lihat juga #1; Mazmur 68:17; Mazmur 78:68,69; Mazmur 87:2; 
Yesaya 14:32.

E16 Mesias akan memberkati umatNya.

MAZMUR 132:14 Inilah tempat perhentian-Ku 

selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, 

sebab Aku mengingininya.

MATIUS 11:28 Marilah kepada-Ku, semua 

yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 

akan memberi kelegaan kepadamu.

29 Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 

pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 

rendah hati dan jiwamu akan mendapat 

ketenangan.
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YOHANES 14:23 Jawab Yesus: “Jika seorang 

mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku 

dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan Kami 

akan datang kepadanya dan diam bersama-

sama dengan dia.

IBRANI 4:3 Sebab kita yang beriman, 

akan masuk ke tempat perhentian seperti 

yang Ia katakan: “Sehingga Aku bersumpah 

dalam murka-Ku: Mereka takkan masuk ke 

tempat perhentian-Ku,” sekalipun pekerjaan-

Nya sudah selesai sejak dunia dijadikan.

Lihat juga #1; #2; Mazmur 68:17; Mazmur 76:1-3; Mazmur 
132:8,9; Mazmur 135:21; Yesaya 57:15; Yesaya 66:1; Yehezkiel 38:8; 

43:7,9; 2 Korintus 6:16; Ibrani 4:1-11.

E16 Mesias akan memberkati umatNya.

MAZMUR 132:15 Perbekalannya akan 

Kuberkati dengan limpahnya, orang-

orangnya yang miskin akan Kukenyangkan 

dengan roti,

MATIUS 5:6 Berbahagialah orang yang 

lapar dan haus akan kebenaran, karena 

mereka akan dipuaskan.

MATIUS 6:32 Semua itu dicari bangsa-

bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan 

tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa 

kamu memerlukan semuanya itu.

33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 

kebenarannya, maka semuanya itu akan 

ditambahkan kepadamu.

MARKUS 8:6 Lalu Ia menyuruh orang 

banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu 

Ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap 

syukur, memecah-mecahkannya dan 

memberikannya kepada murid-murid-

Nya untuk dibagi-bagikan, dan mereka 

memberikannya kepada orang banyak.

7 Mereka juga mempunyai beberapa ikan, 

dan sesudah mengucap berkat atasnya, 

Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-

bagikan.

8 Dan mereka makan sampai kenyang. 

Kemudian orang mengumpulkan potongan-

potongan roti yang sisa, sebanyak tujuh 

bakul.

9 Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang. 

Lalu Yesus menyuruh mereka pulang.

LUKAS 1:53 Ia melimpahkan segala 

yang baik kepada orang yang lapar, dan 

menyuruh orang yang kaya pergi dengan 

tangan hampa;

YOHANES 6:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Akulah roti hidup; barangsiapa datang 

kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan 

barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak 

akan haus lagi.

KISAH PARA RASUL 2:44 Dan semua orang 

yang telah menjadi percaya tetap bersatu, 

dan segala kepunyaan mereka adalah 

kepunyaan bersama,

45 dan selalu ada dari mereka yang menjual 

harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 

kepada semua orang sesuai dengan 

keperluan masing-masing.

46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka 

berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. 

Mereka memecahkan roti di rumah masing-

masing secara bergilir dan makan bersama-

sama dengan gembira dan dengan tulus hati,

Lihat juga Mazmur 34:10,11; Yesaya 33:16; Yeremia 31:14; Matius 
14:19-21.
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E16 Mesias akan memberkati umatNya.

MAZMUR 132:16 imam-imamnya akan 

Kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-

orangnya yang saleh akan bersorak-sorai 

dengan girang.

GALATIA 3:27 Karena kamu semua, yang 

dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan 

Kristus.

WAHYU 1:6 dan yang telah membuat 

kita menjadi suatu kerajaan, menjadi 

imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi 

Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya. Amin.

Lihat juga #1; #2; 2 Tawarikh 6:41; Mazmur 132:9; Yesaya 61:10; 
Wahyu 3:5; Wahyu 4:4; Wahyu 7:9-14; Wahyu 20:6.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 132:17 Di sanalah Aku akan 

menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, 

Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi 

orang yang Kuurapi.

18 Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian 

penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan 

bersemarak mahkotanya.”

LUKAS 1:67 Dan Zakharia, ayahnya, 

penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, 

katanya:

68 Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia 

melawat umat-Nya dan membawa kelepasan 

baginya,

69 Ia menumbuhkan sebuah tanduk 

keselamatan bagi kita di dalam keturunan 

Daud, hamba-Nya itu,

70 --seperti yang telah difirmankan-Nya sejak 

purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya yang 

kudus--

71 untuk melepaskan kita dari musuh-musuh 

kita dan dari tangan semua orang yang 

membenci kita,

LUKAS 2:25 Adalah di Yerusalem seorang 

bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan 

saleh yang menantikan penghiburan bagi 

Israel. Roh Kudus ada di atasnya,

26 dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh 

Kudus, bahwa ia tidak akan mati sebelum 

ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi 

Tuhan.

27 Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. 

Ketika Yesus, Anak itu, dibawa masuk oleh 

orang tua-Nya untuk melakukan kepada-Nya 

apa yang ditentukan hukum Taurat,

28 ia menyambut Anak itu dan menatang-Nya 

sambil memuji Allah, katanya:

29 Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini 

pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan 

firman-Mu,

30 sebab mataku telah melihat keselamatan 

yang dari pada-Mu,

31 yang telah Engkau sediakan di hadapan 

segala bangsa,

32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi 

bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan 

bagi umat-Mu, Israel.”

LUKAS 20:42 Sebab Daud sendiri berkata 

dalam kitab Mazmur: Tuhan telah berfirman 

kepada Tuanku: duduklah di sebelah kanan-

Ku,

43 sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi 

tumpuan kaki-Mu.
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WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #2; #5; Mazmur 21:9,10; Mazmur 109:29; 
Mazmur 148:14; Yehezkiel 29:21.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 138:4 Semua raja di bumi akan 

bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, sebab 

mereka mendengar janji dari mulut-Mu;

5 mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan 

TUHAN, sebab besar kemuliaan TUHAN.

YESAYA 49:22 Beginilah firman Tuhan 

ALLAH: “Lihat, Aku akan mengangkat 

tangan-Ku sebagai tanda untuk bangsa-

bangsa dan memasang panji-panji-Ku untuk 

suku-suku bangsa, maka mereka akan 

menggendong anak-anakmu laki-laki dan 

anak-anakmu perempuan akan didukung di 

atas bahunya.

23 Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu 

dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi 

inangmu. Mereka akan sujud kepadamu 

dengan mukanya sampai ke tanah dan akan 

menjilat debu kakimu. Maka engkau akan 

mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, dan 

bahwa orang-orang yang menanti-nantikan 

Aku tidak akan mendapat malu.”

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #5.

B08 Kemahatahuan Mesias.

MAZMUR 139:1 Untuk pemimpin 

biduan. Mazmur Daud. TUHAN, Engkau 

menyelidiki dan mengenal aku;

2 Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau 

berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari 

jauh.

3 Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan 

dan berbaring, segala jalanku Kaumaklumi.

4 Sebab sebelum lidahku mengeluarkan 

perkataan, sesungguhnya, semuanya telah 

Kauketahui, ya TUHAN.

MATIUS 9:4 Tetapi Yesus mengetahui 

pikiran mereka, lalu berkata: “Mengapa 

kamu memikirkan hal-hal yang jahat di 

dalam hatimu?

MATIUS 12:36 Tetapi Aku berkata 

kepadamu: Setiap kata sia-sia 

yang diucapkan orang harus 

dipertanggungjawabkannya pada hari 

penghakiman.

37 Karena menurut ucapanmu engkau akan 

dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula 

engkau akan dihukum.”

LUKAS 9:47 Tetapi Yesus mengetahui 

pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil 

seorang anak kecil dan menempatkannya di 

samping-Nya,
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LUKAS 10:22 Semua telah diserahkan 

kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada 

seorangpun yang tahu siapakah Anak selain 

Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan 

orang yang kepadanya Anak itu berkenan 

menyatakan hal itu.”

YOHANES 2:24 Tetapi Yesus sendiri tidak 

mempercayakan diri-Nya kepada mereka, 

karena Ia mengenal mereka semua,

25 dan karena tidak perlu seorangpun memberi 

kesaksian kepada-Nya tentang manusia, 

sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati 

manusia.

YOHANES 13:21 Setelah Yesus berkata 

demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 

seorang di antara kamu akan menyerahkan 

Aku.”

YOHANES 16:30 Sekarang kami tahu, bahwa 

Engkau mengetahui segala sesuatu dan 

tidak perlu orang bertanya kepada-Mu. 

Karena itu kami percaya, bahwa Engkau 

datang dari Allah.”

YOHANES 21:17 Kata Yesus kepadanya untuk 

ketiga kalinya: “Simon, anak Yohanes, 

apakah engkau mengasihi Aku?” Maka sedih 

hati Petrus karena Yesus berkata untuk 

ketiga kalinya: “Apakah engkau mengasihi 

Aku?” Dan ia berkata kepada-Nya: “Tuhan, 

Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu, 

bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus 

kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-

Ku.

1 KORINTUS 4:5 Karena itu, janganlah 

menghakimi sebelum waktunya, yaitu 

sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi, 

juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, 

dan Ia akan memperlihatkan apa yang 

direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap 

orang akan menerima pujian dari Allah.

IBRANI 4:13 Dan tidak ada suatu 

makhlukpun yang tersembunyi di hadapan-

Nya, sebab segala sesuatu telanjang dan 

terbuka di depan mata Dia, yang kepada-Nya 

kita harus memberikan pertanggungan 

jawab.

WAHYU 3:8 Aku tahu segala 

pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka 

pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh 

seorangpun. Aku tahu bahwa kekuatanmu 

tidak seberapa, namun engkau menuruti 

firman-Ku dan engkau tidak menyangkal 

nama-Ku.

Lihat juga Mazmur 17:3; Mazmur 44:22; Mazmur 94:11; 
Mazmur 121:3-8; Mazmur 139:23; Amsal 5:21; Pengkhotbah 

12:14; Yesaya 29:15; Yesaya 37:28; Yeremia 12:3; Yeremia 17:9,10; 
Yeremia 23:24; Daniel 2:22; Maleakhi 3:16; Yohanes 4:16-19,28.

B09 Kemahahadiran Mesias.

MAZMUR 139:7 Ke mana aku dapat pergi 

menjauhi roh-Mu, ke mana aku dapat lari 

dari hadapan-Mu?

8 Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana; 

jika aku menaruh tempat tidurku di dunia 

orang mati, di situpun Engkau.

9 Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan 

membuat kediaman di ujung laut,

10 juga di sana tangan-Mu akan menuntun 

aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku.

MATIUS 18:20 Sebab di mana dua atau tiga 
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orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ 

Aku ada di tengah-tengah mereka.”

MATIUS 28:20 dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah 

Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, 

Aku menyertai kamu senantiasa sampai 

kepada akhir zaman.”

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

YOHANES 14:20 Pada waktu itulah kamu 

akan tahu, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku 

dan kamu di dalam Aku dan Aku di dalam 

kamu.

KOLOSE 1:17 Ia ada terlebih dahulu dari 

segala sesuatu dan segala sesuatu ada di 

dalam Dia.

Lihat juga Yeremia 23:23,24; Mikha 5:1; Wahyu 21:2,3,10,22,23.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 145:10 Segala yang Kaujadikan itu 

akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, dan 

orang-orang yang Kaukasihi akan memuji 

Engkau.

11 Mereka akan mengumumkan kemuliaan 

kerajaan-Mu, dan akan membicarakan 

keperkasaan-Mu,

12 untuk memberitahukan keperkasaan-Mu 

kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan 

semarak kerajaan-Mu.

13 Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, 

dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala 

keturunan. TUHAN setia dalam segala 

perkataan-Nya dan penuh kasih setia dalam 

segala perbuatan-Nya.

EFESUS 3:7 Dari Injil itu aku telah 

menjadi pelayannya menurut pemberian 

kasih karunia Allah, yang dianugerahkan 

kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-

Nya.

8 Kepadaku, yang paling hina di antara segala 

orang kudus, telah dianugerahkan kasih 

karunia ini, untuk memberitakan kepada 

orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, 

yang tidak terduga itu,

1 TIMOTIUS 1:17 Hormat dan kemuliaan 

sampai selama-lamanya bagi Raja segala 

zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, 

yang esa! Amin.

IBRANI 13:15 Sebab itu marilah kita, oleh 

Dia, senantiasa mempersembahkan korban 

syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang 

memuliakan nama-Nya.

WAHYU 5:12 katanya dengan suara 

nyaring: “Anak Domba yang disembelih itu 

layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, 

dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan 

kemuliaan, dan puji-pujian!”

13 Dan aku mendengar semua makhluk yang 

di sorga dan yang di bumi dan yang di 

bawah bumi dan yang di laut dan semua 

yang ada di dalamnya, berkata: “Bagi Dia 

yang duduk di atas takhta dan bagi Anak 

Domba, adalah puji-pujian dan hormat 

dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya!”

WAHYU 7:9 Kemudian dari pada 

itu aku melihat: sesungguhnya, suatu 
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kumpulan besar orang banyak yang tidak 

dapat terhitung 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.

10 Dan dengan suara nyaring mereka berseru: 

“Keselamatan bagi Allah kami yang duduk 

di atas takhta dan bagi Anak Domba!”

11 Dan semua malaikat berdiri mengelilingi 

takhta dan tua-tua dan keempat makhluk 

itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu 

dan menyembah Allah,

12 sambil berkata: “Amin! puji-pujian dan 

kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan 

hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi 

Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!”

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

16 Dan kedua puluh empat tua-tua, yang duduk 

di hadapan Allah di atas takhta mereka, 

tersungkur dan menyembah Allah,

17 sambil berkata: “Kami mengucap syukur 

kepada-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang 

Mahakuasa, yang ada dan yang sudah ada, 

karena Engkau telah memangku kuasa-Mu 

yang besar dan telah mulai memerintah 

sebagai raja

WAHYU 12:10 Dan aku mendengar suara 

yang nyaring di sorga berkata: “Sekarang 

telah tiba keselamatan dan kuasa dan 

pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia 

yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan 

ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, 

yang mendakwa mereka siang dan malam di 

hadapan Allah kita.

WAHYU 19:5 Maka kedengaranlah suatu 

suara dari takhta itu: “Pujilah Allah kita, hai 

kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut 

akan Dia, baik kecil maupun besar!”

6 Lalu aku mendengar seperti suara 

himpunan besar orang banyak, seperti desau 

air bah dan seperti deru guruh yang hebat, 

katanya: “Haleluya! Karena Tuhan, Allah 

kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi raja.

Lihat juga #1; #2; 1 Korintus 15:21-28.

E05 Mujizat-mujizat Mesias.

MAZMUR 146:8 TUHAN membuka mata 

orang-orang buta, TUHAN menegakkan 

orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi 

orang-orang benar.

YESAYA 35:5 Pada waktu itu mata orang-

orang buta akan dicelikkan, dan telinga 

orang-orang tuli akan dibuka.

MATIUS 9:30 Maka meleklah mata 

mereka. Dan Yesuspun dengan tegas 

berpesan kepada mereka, kata-Nya: “Jagalah 

supaya jangan seorangpun mengetahui hal 

ini.”

MATIUS 11:5 orang buta melihat, orang 

lumpuh berjalan, orang kusta menjadi 

tahir, orang tuli mendengar, orang mati 

dibangkitkan dan kepada orang miskin 

diberitakan kabar baik.
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LUKAS 18:42 Lalu kata Yesus kepadanya: 

“Melihatlah engkau, imanmu telah 

menyelamatkan engkau!”

YOHANES 9:10 Kata mereka kepadanya: 

“Bagaimana matamu menjadi melek?”

11 Jawabnya: “Orang yang disebut Yesus itu 

mengaduk tanah, mengoleskannya pada 

mataku dan berkata kepadaku: Pergilah ke 

Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi 

dan setelah aku membasuh diriku, aku 

dapat melihat.”

KISAH PARA RASUL 26:18 untuk membuka 

mata mereka, supaya mereka berbalik dari 

kegelapan kepada terang dan dari kuasa 

Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh 

iman mereka kepada-Ku memperoleh 

pengampunan dosa dan mendapat bagian 

dalam apa yang ditentukan untuk orang-

orang yang dikuduskan.

EFESUS 1:18 Dan supaya Ia menjadikan 

mata hatimu terang, agar kamu mengerti 

pengharapan apakah yang terkandung 

dalam panggilan-Nya: betapa kayanya 

kemuliaan bagian yang ditentukan-Nya bagi 

orang-orang kudus,

1 PETRUS 2:9 Tetapi kamulah bangsa 

yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 

supaya kamu memberitakan perbuatan-

perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 

memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib:

Lihat juga Yesaya 42:16,18.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

MAZMUR 147:3 Ia menyembuhkan orang-

orang yang patah hati dan membalut luka-

luka mereka;

6 TUHAN menegakkan kembali orang-orang 

yang tertindas, tetapi merendahkan orang-

orang fasik sampai ke bumi.

MATIUS 5:5 Berbahagialah orang 

yang lemah lembut, karena mereka akan 

memiliki bumi.

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

Lihat juga 1 Petrus 5:6.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 147:2 TUHAN membangun 

Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang 

Israel yang tercerai-berai;

13 Sebab Ia meneguhkan palang pintu 

gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu 

di antaramu.

14 Ia memberikan kesejahteraan kepada 

daerahmu dan mengenyangkan engkau 

dengan gandum yang terbaik.

20 Ia tidak berbuat demikian kepada segala 

bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak 

mereka kenal. Haleluya!

YESAYA 11:12 Ia akan menaikkan suatu 
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panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan 

mengumpulkan orang-orang Israel yang 

terbuang, dan akan menghimpunkan orang-

orang Yehuda yang terserak dari keempat 

penjuru bumi.

ZAKHARIA 8:3 Beginilah firman TUHAN: 

Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di 

tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan 

disebut Kota Setia, dan gunung TUHAN 

semesta alam akan disebut Gunung Kudus.

ROMA 3:1 Jika demikian, apakah 

kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya 

sunat?

2 Banyak sekali, dan di dalam segala hal. 

Pertama-tama: sebab kepada merekalah 

dipercayakan firman Allah.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

Lihat juga #1; #2; #3; Mazmur 102:14-17; Matius 16:18; Matius 
19:13,14; Efesus 1:10; Efesus 2:17-19; Roma 11:25.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MAZMUR 149:1 Haleluya! Nyanyikanlah bagi 

TUHAN nyanyian baru! Pujilah Dia dalam 

jemaah orang-orang saleh.

2 Biarlah Israel bersukacita atas Yang 

menjadikannya, biarlah bani Sion bersorak-

sorak atas raja mereka!

3 Biarlah mereka memuji-muji nama-Nya 

dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur 

kepada-Nya dengan rebana dan kecapi!

4 Sebab TUHAN berkenan kepada umat-Nya, 

Ia memahkotai orang-orang yang rendah 

hati dengan keselamatan.

5 Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam 

kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di 

atas tempat tidur mereka!

MATIUS 21:5 Katakanlah kepada puteri 

Sion: Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia 

lemah lembut dan mengendarai seekor 

keledai, seekor keledai beban yang muda.

LUKAS 19:38 Kata mereka: “Diberkatilah 

Dia yang datang sebagai Raja dalam nama 

Tuhan, damai sejahtera di sorga dan 

kemuliaan di tempat yang mahatinggi!”

IBRANI 2:12 kata-Nya: “Aku akan 

memberitakan nama-Mu kepada saudara-

saudara-Ku, dan memuji-muji Engkau di 

tengah-tengah jemaat,”

1 PETRUS 1:8 Sekalipun kamu belum 

pernah melihat Dia, namun kamu 

mengasihi-Nya. Kamu percaya kepada Dia, 

sekalipun kamu sekarang tidak melihat-Nya. 

Kamu bergembira karena sukacita yang 

mulia dan yang tidak terkatakan,

1 PETRUS 3:4 tetapi perhiasanmu ialah 

manusia batiniah yang tersembunyi dengan 

perhiasan yang tidak binasa yang berasal 
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dari roh yang lemah lembut dan tenteram, 

yang sangat berharga di mata Allah.

WAHYU 5:9 Dan mereka menyanyikan 

suatu nyanyian baru katanya: “Engkau layak 

menerima gulungan kitab itu dan membuka 

meterai-meterainya; karena Engkau telah 

disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 

telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-

tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.

10 Dan Engkau telah membuat mereka 

menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-

imam bagi Allah kita, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja di bumi.”

WAHYU 19:6 Lalu aku mendengar seperti 

suara himpunan besar orang banyak, seperti 

desau air bah dan seperti deru guruh yang 

hebat, katanya: “Haleluya! Karena Tuhan, 

Allah kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi 

raja.

Lihat juga #1; #2; Ulangan 7:6,7; 1 Samuel 12:22; Mazmur 
22:23,25; Mazmur 33:2,3; Mazmur 96:1; Mazmur 98:1; Mazmur 

100:1-3; Mazmur 111:1; Mazmur 116:18; Mazmur 135:3,4; 
Mazmur 144:9; Mazmur 150:4; Yesaya 42:10; Yesaya 54:5; Yesaya 

62:4,5; 1 Petrus 5:5.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

MAZMUR 149:6 Biarlah pujian pengagungan 

Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan 

pedang bermata dua di tangan mereka,

7 untuk melakukan pembalasan terhadap 

bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan 

terhadap suku-suku bangsa,

8 untuk membelenggu raja-raja mereka 

dengan rantai, dan orang-orang mereka yang 

mulia dengan tali-tali besi,

9 untuk melaksanakan terhadap mereka 

hukuman seperti yang tertulis. Itulah 

semarak bagi semua orang yang dikasihi-

Nya. Haleluya!

ZAKHARIA 14:17 Tetapi bila mereka dari 

kaum-kaum di bumi tidak datang ke 

Yerusalem untuk sujud menyembah kepada 

Raja, TUHAN semesta alam, maka kepada 

mereka tidak akan turun hujan.

18 Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak 

masuk menghadap, maka kepada mereka 

akan turun tulah yang ditimpakan TUHAN 

kepada bangsa-bangsa yang tidak datang 

untuk merayakan hari raya Pondok Daun.

19 Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman 

dosa segala bangsa yang tidak datang untuk 

merayakan hari raya Pondok Daun.

1 KORINTUS 6:2 Atau tidak tahukah kamu, 

bahwa orang-orang kudus akan menghakimi 

dunia? Dan jika penghakiman dunia 

berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu 

sanggup untuk mengurus perkara-perkara 

yang tidak berarti?

3 Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan 

menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi 

perkara-perkara biasa dalam hidup kita 

sehari-hari.

IBRANI 4:12 Sebab firman Allah hidup 

dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang 

bermata dua manapun; ia menusuk amat 

dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, 

sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 

membedakan pertimbangan dan pikiran hati 

kita.

WAHYU 1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia 

memegang tujuh bintang dan dari mulut-

Nya keluar sebilah pedang tajam bermata 
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dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan 

matahari yang terik.

WAHYU 3:21 Barangsiapa menang, ia 

akan Kududukkan bersama-sama dengan 

Aku di atas takhta-Ku, sebagaimana Akupun 

telah menang dan duduk bersama-sama 

dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.

Lihat juga #1; #6; Mazmur 96:14; Mazmur 145:3-5; Mazmur 
148:14; Daniel 7:18,22; Lukas 2:14; Wahyu 19:11-21.
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G04 Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

AMSAL 1:23 Berpalinglah kamu kepada 

teguranku! Sesungguhnya, aku hendak 

mencurahkan isi hatiku kepadamu dan 

memberitahukan perkataanku kepadamu.

YOEL 2:28 Kemudian dari pada itu 

akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan 

Roh-Ku ke atas semua manusia, maka 

anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan 

bernubuat; orang-orangmu yang tua akan 

mendapat mimpi, teruna-terunamu akan 

mendapat penglihatan-penglihatan.

ZAKHARIA 12:10 Aku akan mencurahkan 

roh pengasihan dan roh permohonan 

atas keluarga Daud dan atas penduduk 

Yerusalem, dan mereka akan memandang 

kepada dia yang telah mereka tikam, dan 

akan meratapi dia seperti orang meratapi 

anak tunggal, dan akan menangisi dia 

dengan pedih seperti orang menangisi anak 

sulung.

KISAH PARA RASUL 2:4 Maka penuhlah 

mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka 

mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa 

lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu 

kepada mereka untuk mengatakannya.

KISAH PARA RASUL 2:38 Jawab Petrus 

kepada mereka: “Bertobatlah dan hendaklah 

kamu masing-masing memberi dirimu 

dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk 

pengampunan dosamu, maka kamu akan 

menerima karunia Roh Kudus.

Lihat juga Yesaya 32:15.

A04 Mesias ada dalam kekekalan.

D01 Pengurapan Mesias.

AMSAL 8:22 TUHAN telah menciptakan 

aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, 

sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama 

dahulu kala.

23 Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, 

pada mula pertama, sebelum bumi ada.

24 Sebelum air samudera raya ada, aku telah 

lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat 

dengan air.

25 Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih 

dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir;

26 sebelum Ia membuat bumi dengan padang-

padangnya atau debu dataran yang pertama.

27 Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di 

sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada 

permukaan air samudera raya,

28 ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, 

dan mata air samudera raya meluap dengan 

deras,

29 ketika Ia menentukan batas kepada laut, 

supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan 

ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi,

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa 

Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari 

segala yang telah dijadikan.

4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah 

terang manusia.

YOHANES 17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, 

permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri 

dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-

Mu sebelum dunia ada.
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YOHANES 17:24 Ya Bapa, Aku mau supaya, 

di manapun Aku berada, mereka juga 

berada bersama-sama dengan Aku, mereka 

yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar 

mereka memandang kemuliaan-Ku yang 

telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab 

Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia 

dijadikan.

KOLOSE 1:15 Ia adalah gambar Allah yang 

tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama 

dari segala yang diciptakan,

16 karena di dalam Dialah telah diciptakan 

segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang 

ada di bumi, yang kelihatan dan yang 

tidak kelihatan, baik singgasana, maupun 

kerajaan, baik pemerintah, maupun 

penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh Dia 

dan untuk Dia.

17 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu 

dan segala sesuatu ada di dalam Dia.

18 Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang 

sulung, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati, sehingga Ia yang lebih utama 

dalam segala sesuatu.

19 Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan 

diam di dalam Dia,

IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara 

kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, 

yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak 

menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah 

telah menjadikan alam semesta.

3 Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan 

gambar wujud Allah dan menopang 

segala yang ada dengan firman-Nya yang 

penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai 

mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 

sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat 

yang tinggi,

4 jauh lebih tinggi dari pada malaikat-

malaikat, sama seperti nama yang 

dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah 

dari pada nama mereka.

5 Karena kepada siapakah di antara malaikat-

malaikat itu pernah Ia katakan: “Anak-Ku 

Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada 

hari ini?” dan “Aku akan menjadi Bapa-Nya, 

dan Ia akan menjadi Anak-Ku?”

Lihat juga Kejadian 1:26; Mazmur 2:6; Mikha 5:1; Efesus 1:10,11; 
Yohanes 1:1,2.

A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

AMSAL 8:29 ketika Ia menentukan batas 

kepada laut, supaya air jangan melanggar 

titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-

dasar bumi,

30 aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, 

setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan 

senantiasa bermain-main di hadapan-Nya;

31 aku bermain-main di atas muka bumi-

Nya dan anak-anak manusia menjadi 

kesenanganku.

MATIUS 3:16 Sesudah dibaptis, Yesus 

segera keluar dari air dan pada waktu itu 

juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah 

seperti burung merpati turun ke atas-Nya,

17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang 

mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang 

Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 
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Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa 

Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari 

segala yang telah dijadikan.

YOHANES 1:18 Tidak seorangpun yang 

pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal 

Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah 

yang menyatakan-Nya.

YOHANES 4:34 Kata Yesus kepada mereka: 

“Makanan-Ku ialah melakukan kehendak 

Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan 

pekerjaan-Nya.

YOHANES 5:19 Maka Yesus menjawab 

mereka, kata-Nya: “Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya Anak tidak 

dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya 

sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa 

mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan 

Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.

20 Sebab Bapa mengasihi Anak dan Ia 

menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu 

yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan 

menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan 

yang lebih besar lagi dari pada pekerjaan-

pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran.

Lihat juga Mazmur 40:7-9; Yesaya 42:1; Matius 17:5; Yohanes 
12:28; Yohanes 13:1; Yohanes 16:28; 2 Korintus 8:9.

B01 Mesias adalah Anak Allah.

AMSAL 30:4 Siapakah yang naik ke 

sorga lalu turun? Siapakah yang telah 

mengumpulkan angin dalam genggamnya? 

Siapakah yang telah membungkus air dengan 

kain? Siapakah yang telah menetapkan 

segala ujung bumi? Siapa namanya dan 

siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu!

YESAYA 9:5 Sebab seorang anak telah 

lahir untuk kita, seorang putera telah 

diberikan untuk kita; lambang pemerintahan 

ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan 

orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 

Bapa yang Kekal, Raja Damai.

YEREMIA 23:6 Dalam zamannya Yehuda 

akan dibebaskan, dan Israel akan hidup 

dengan tenteram; dan inilah namanya 

yang diberikan orang kepadanya: TUHAN--

keadilan kita.

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

YOHANES 1:18 Tidak seorangpun yang 

pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal 

Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah 

yang menyatakan-Nya.

YOHANES 3:13 Tidak ada seorangpun yang 

telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang 

telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.

EFESUS 4:9 Bukankah “Ia telah naik” 

berarti, bahwa Ia juga telah turun ke bagian 

bumi yang paling bawah?

10 Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik 

jauh lebih tinggi dari pada semua langit, 

untuk memenuhkan segala sesuatu.

Lihat juga Ulangan 30:3; Hakim-hakim 13:18; Ayub 38:4; 
Mazmur 2:7; Yeremia 7:14; Matius 1:21-23; Yohanes 6:46; Roma 

10:6,7.
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B18 Kekudusan, keindahan dan kemuliaan 

Mesias.

KIDUNG AGUNG 5:16 Kata-katanya 

manis semata-mata, segala sesuatu 

padanya menarik. Demikianlah kekasihku, 

demikianlah temanku, hai puteri-puteri 

Yerusalem.

MAZMUR 45:2 Hatiku meluap dengan 

kata-kata indah, aku hendak menyampaikan 

sajakku kepada raja; lidahku ialah pena 

seorang jurutulis yang mahir.

YOHANES 3:29 Yang empunya mempelai 

perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi 

sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri 

dekat dia dan yang mendengarkannya, 

sangat bersukacita mendengar suara 

mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, 

dan sekarang sukacitaku itu penuh.

GALATIA 2:20 namun aku hidup, tetapi 

bukan lagi aku sendiri yang hidup, 

melainkan Kristus yang hidup di dalam 

aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang 

di dalam daging, adalah hidup oleh iman 

dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku 

dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.

1 YOHANES 4:16 Kita telah mengenal dan 

telah percaya akan kasih Allah kepada kita. 

Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap 

berada di dalam kasih, ia tetap berada di 

dalam Allah dan Allah di dalam dia.

Lihat juga Kidung Agung 1:2; Kidung Agung 2:16; Kidung Agung 
6:3; Matius 11:19; Matius 26:50; Lukas 7:34; Yakobus 2:23.
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E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 2:2 Akan terjadi pada hari-

hari yang terakhir: gunung tempat rumah 

TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-

gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-

bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun 

ke sana,

3 dan banyak suku bangsa akan pergi 

serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung 

TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia 

mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan 

supaya kita berjalan menempuhnya; sebab 

dari Sion akan keluar pengajaran dan firman 

TUHAN dari Yerusalem.”

MAZMUR 22:28 Segala ujung bumi akan 

mengingatnya dan berbalik kepada TUHAN; 

dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan 

sujud menyembah di hadapan-Nya.

29 Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, 

Dialah yang memerintah atas bangsa-

bangsa.

YESAYA 49:22 Beginilah firman Tuhan 

ALLAH: “Lihat, Aku akan mengangkat 

tangan-Ku sebagai tanda untuk bangsa-

bangsa dan memasang panji-panji-Ku untuk 

suku-suku bangsa, maka mereka akan 

menggendong anak-anakmu laki-laki dan 

anak-anakmu perempuan akan didukung di 

atas bahunya.

23 Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu 

dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi 

inangmu. Mereka akan sujud kepadamu 

dengan mukanya sampai ke tanah dan akan 

menjilat debu kakimu. Maka engkau akan 

mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, dan 

bahwa orang-orang yang menanti-nantikan 

Aku tidak akan mendapat malu.”

YEREMIA 3:17 Pada waktu itu Yerusalem 

akan disebut takhta TUHAN, dan segala 

bangsa akan berkumpul ke sana, demi 

nama TUHAN ke Yerusalem, dan mereka 

tidak lagi akan bertingkah langkah menurut 

kedegilan hatinya yang jahat.

ZAKHARIA 8:20 Beginilah firman TUHAN 

semesta alam: “Masih akan datang lagi 

bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota.

21 Dan penduduk kota yang satu akan 

pergi kepada penduduk kota yang lain, 

mengatakan: Marilah kita pergi untuk 

melunakkan hati TUHAN dan mencari 

TUHAN semesta alam! Kamipun akan 

pergi!

22 Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa 

yang kuat akan datang mencari TUHAN 

semesta alam di Yerusalem dan melunakkan 

hati TUHAN.”

23 Beginilah firman TUHAN semesta alam: 

“Pada waktu itu sepuluh orang dari 

berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan 

memegang kuat-kuat punca jubah seorang 

Yahudi dengan berkata: Kami mau pergi 

menyertai kamu, sebab telah kami dengar, 

bahwa Allah menyertai kamu!”

YOHANES 6:45 Ada tertulis dalam kitab 

nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar 

oleh Allah. Dan setiap orang, yang telah 

mendengar dan menerima pengajaran dari 

Bapa, datang kepada-Ku.

KISAH PARA RASUL 1:8 Tetapi kamu akan 

menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 

atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-
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Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 

Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

ROMA 15:18 Sebab aku tidak akan berani 

berkata-kata tentang sesuatu yang lain, 

kecuali tentang apa yang telah dikerjakan 

Kristus olehku, yaitu untuk memimpin 

bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh 

perkataan dan perbuatan,

1 YOHANES 2:27 Sebab di dalam diri kamu 

tetap ada pengurapan yang telah kamu 

terima dari pada-Nya. Karena itu tidak 

perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi 

sebagaimana pengurapan-Nya mengajar 

kamu tentang segala sesuatu--dan 

pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta--dan 

sebagaimana Ia dahulu telah mengajar 

kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap 

tinggal di dalam Dia.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 12:10 Dan aku mendengar suara 

yang nyaring di sorga berkata: “Sekarang 

telah tiba keselamatan dan kuasa dan 

pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia 

yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan 

ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, 

yang mendakwa mereka siang dan malam di 

hadapan Allah kita.

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

WAHYU 17:14 Mereka akan berperang 

melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba 

akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah 

Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas 

segala raja. Mereka bersama-sama dengan 

Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang 

setia.”

WAHYU 21:10 Lalu, di dalam roh ia 

membawa aku ke atas sebuah gunung 

yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan 

kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, 

turun dari sorga, dari Allah.

Lihat juga Mazmur 2:8; Mazmur 72:8,11,17-19; Mazmur 
86:9; Mazmur 89:16-18; Mazmur 110:2; Yesaya 2:2,3; Yesaya 

11:10; Yesaya 27:15; Yesaya 30:29; Yesaya 49:6,7; Yesaya 50:4,5; 
Yesaya 51:4,5; Yesaya 54:13; Yesaya 55:5; Yesaya 60:3-14; Yeremia 

16:19; Yeremia 31:6; Yeremia 50:4,5; Daniel 2:44,45; Daniel 
7:14,18,22,27; Hosea 2:23; Amos 9:11,12; Mikha 4:1-3; Zefanya 
3:9,10; Zakharia 2:11; Zakharia 8:3; Zakharia 14:9; Maleakhi 
1:11; Maleakhi 3:12; Kisah Para Rasul 13:46-48; Roma 10:18; 

Wahyu 20.

H02 Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 2:4 Ia akan menjadi hakim 

antara bangsa-bangsa dan akan menjadi 

wasit bagi banyak suku bangsa; maka 

mereka akan menempa pedang-pedangnya 

menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya 

menjadi pisau pemangkas; bangsa tidak 

akan lagi mengangkat pedang terhadap 

bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar 

perang.
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YESAYA 60:18 Tidak akan ada lagi kabar 

tentang perbuatan kekerasan di negerimu, 

tentang kebinasaan atau keruntuhan di 

daerahmu; engkau akan menyebutkan 

tembokmu “Selamat” dan pintu-pintu 

gerbangmu “Pujian”.

ZAKHARIA 9:10 Ia akan melenyapkan kereta-

kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari 

Yerusalem; busur perang akan dilenyapkan, 

dan ia akan memberitakan damai kepada 

bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan 

terbentang dari laut sampai ke laut dan dari 

sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi.

YOHANES 5:22 Bapa tidak menghakimi 

siapapun, melainkan telah menyerahkan 

penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,

23 supaya semua orang menghormati Anak 

sama seperti mereka menghormati Bapa. 

Barangsiapa tidak menghormati Anak, 

ia juga tidak menghormati Bapa, yang 

mengutus Dia.

KISAH PARA RASUL 17:31 Karena Ia telah 

menetapkan suatu hari, pada waktu mana 

Ia dengan adil akan menghakimi dunia 

oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, 

sesudah Ia memberikan kepada semua 

orang suatu bukti tentang hal itu dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang 

mati.”

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

Lihat juga 1 Samuel 2:10; Mazmur 46:10; Mazmur 72:3-7; 
Mazmur 82:8; Mazmur 96:13; Mazmur 110:6; Yesaya 9:6; 

Yesaya 11:3-9; Yesaya 60:17; Hosea 2:18; Yoel 3:10; Mikha 4:3; 
Wahyu 20.

B21 Mesias adalah Terang.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 2:5 Hai kaum keturunan Yakub, 

mari kita berjalan di dalam terang TUHAN!

YESAYA 30:26 Maka terang bulan purnama 

akan seperti terang matahari terik dan 

terang matahari terik akan tujuh kali ganda, 

yaitu seperti terangnya tujuh hari, pada 

waktu TUHAN membalut luka umat-Nya 

dan menyembuhkan bekas pukulan.

YESAYA 49:6 Terlalu sedikit bagimu 

hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk 

menegakkan suku-suku Yakub dan untuk 

mengembalikan orang-orang Israel 

yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan 

membuat engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa supaya keselamatan yang 

dari pada-Ku sampai ke ujung bumi.

LUKAS 1:79 untuk menyinari mereka 

yang diam dalam kegelapan dan dalam 

naungan maut untuk mengarahkan kaki kita 

kepada jalan damai sejahtera.”

YOHANES 8:12 Maka Yesus berkata pula 

kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah 
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terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, 

ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup.”

YOHANES 12:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Hanya sedikit waktu lagi terang ada di 

antara kamu. Selama terang itu ada padamu, 

percayalah kepadanya, supaya kegelapan 

jangan menguasai kamu; barangsiapa 

berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke 

mana ia pergi.

36 Percayalah kepada terang itu, selama terang 

itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-

anak terang.” Sesudah berkata demikian, 

Yesus pergi bersembunyi dari antara 

mereka.

ROMA 13:12 Hari sudah jauh malam, 

telah hampir siang. Sebab itu marilah 

kita menanggalkan perbuatan-perbuatan 

kegelapan dan mengenakan perlengkapan 

senjata terang!

EFESUS 5:8 Memang dahulu kamu 

adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu 

adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu 

hiduplah sebagai anak-anak terang,

9 karena terang hanya berbuahkan kebaikan 

dan keadilan dan kebenaran,

1 TESALONIKA 5:5 karena kamu 

semua adalah anak-anak terang dan anak-

anak siang. Kita bukanlah orang-orang 

malam atau orang-orang kegelapan.

6 Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti 

orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan 

sadar.

1 YOHANES 1:7 Tetapi jika kita hidup di 

dalam terang sama seperti Dia ada di dalam 

terang, maka kita beroleh persekutuan 

seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, 

Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada 

segala dosa.

WAHYU 21:23 Dan kota itu tidak 

memerlukan matahari dan bulan untuk 

menyinarinya, sebab kemuliaan Allah 

meneranginya dan Anak Domba itu adalah 

lampunya.

24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam 

cahayanya dan raja-raja di bumi membawa 

kekayaan mereka kepadanya;

Lihat juga Mazmur 18:30; Mazmur 89:16; Yesaya 2:3; Yesaya 
42:6,16; Yesaya 50:10; Yesaya 51:4; Yesaya 60:1,3,19,20; Zakharia 

14:6,7.

A07 Dia akan menjadi Mesias bagi Israel.

B14 Mesias membuat kemuliaan Allah dikenal.

E16 Mesias akan memberkati umatNya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H11 Mesias akan dimuliakan.

     

YESAYA 4:2 Pada waktu itu tunas yang 

ditumbuhkan TUHAN akan menjadi 

kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah 

menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi 

orang-orang Israel yang terluput.

YEREMIA 23:5 Sesungguhnya, waktunya 

akan datang, demikianlah firman TUHAN, 

bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil 

bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai 

raja yang bijaksana dan akan melakukan 

keadilan dan kebenaran di negeri.

6 Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, 

dan Israel akan hidup dengan tenteram; 

dan inilah namanya yang diberikan orang 
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kepadanya: TUHAN--keadilan kita.

YOEL 3:18 Pada waktu itu akan terjadi, 

bahwa gunung-gunung akan meniriskan 

anggur baru, bukit-bukit akan mengalirkan 

susu, dan segala sungai Yehuda akan 

mengalirkan air; mata air akan terbit dari 

rumah TUHAN dan akan membasahi 

lembah Sitim.

ZAKHARIA 6:12 katakanlah kepadanya: 

Beginilah firman TUHAN semesta alam: 

Inilah orang yang bernama Tunas. Ia 

akan bertunas dari tempatnya dan ia akan 

mendirikan bait TUHAN.

13 Dialah yang akan mendirikan bait TUHAN, 

dan dialah yang akan mendapat keagungan 

dan akan duduk memerintah di atas 

takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada 

seorang imam dan permufakatan tentang 

damai akan ada di antara mereka berdua.

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

YOHANES 15:5 Akulah pokok anggur dan 

kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa 

tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, 

ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu 

tidak dapat berbuat apa-apa.

GALATIA 5:22 Tetapi buah Roh ialah: 

kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan,

WAHYU 22:2 Di tengah-tengah jalan kota 

itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai 

itu, ada pohon-pohon kehidupan yang 

berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; 

dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.

Lihat juga #1; #2; #3; Matius 24:22; Yohanes 1:14; Yohanes 15:2-
4,8,16; 2 Korintus 4:6; Kolose 1:10; 2 Petrus 1:16; Wahyu 7:9-14.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 4:3 Dan orang yang tertinggal 

di Sion dan yang tersisa di Yerusalem 

akan disebut kudus, yakni setiap orang 

di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh 

hidup,

YOEL 3:16 TUHAN mengaum dari 

Sion, dari Yerusalem Ia memperdengarkan 

suara-Nya, dan langit dan bumi bergoncang. 

Tetapi TUHAN adalah tempat perlindungan 

bagi umat-Nya, dan benteng bagi orang 

Israel.

17 Maka kamu akan mengetahui bahwa Aku, 

TUHAN, adalah Allahmu, yang diam 

di Sion, gunung-Ku yang kudus. Dan 

Yerusalem akan menjadi kudus, dan orang-

orang luar tidak akan melintasinya lagi.

ZAKHARIA 14:20 Pada waktu itu akan tertulis 
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pada kerencingan-kerencingan kuda: 

“Kudus bagi TUHAN!” dan kuali-kuali di 

rumah TUHAN akan seperti bokor-bokor 

penyiraman di depan mezbah.

21 Maka segala kuali di Yerusalem dan 

di Yehuda akan menjadi kudus bagi 

TUHAN semesta alam; semua orang yang 

mempersembahkan korban akan datang 

mengambilnya dan memasak di dalamnya. 

Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah 

TUHAN semesta alam pada waktu itu.

ROMA 11:16 Jikalau roti sulung adalah 

kudus, maka seluruh adonan juga kudus, 

dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-

cabang juga kudus.

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

EFESUS 1:4 Sebab di dalam Dia Allah 

telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, 

supaya kita kudus dan tak bercacat di 

hadapan-Nya.

EFESUS 5:26 untuk menguduskannya, 

sesudah Ia menyucikannya dengan 

memandikannya dengan air dan firman,

27 supaya dengan demikian Ia menempatkan 

jemaat di hadapan diri-Nya dengan 

cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang 

serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan 

tidak bercela.

IBRANI 12:14 Berusahalah hidup 

damai dengan semua orang dan kejarlah 

kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak 

seorangpun akan melihat Tuhan.

IBRANI 12:22 Tetapi kamu sudah datang 

ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu 

malaikat, suatu kumpulan yang meriah,

WAHYU 3:5 Barangsiapa menang, 

ia akan dikenakan pakaian putih yang 

demikian; Aku tidak akan menghapus 

namanya dari kitab kehidupan, melainkan 

Aku akan mengaku namanya di hadapan 

Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.

WAHYU 13:8 Dan semua orang yang 

diam di atas bumi akan menyembahnya, 

yaitu setiap orang yang namanya tidak 

tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab 

kehidupan dari Anak Domba, yang telah 

disembelih.

WAHYU 17:8 Adapun binatang yang telah 

kaulihat itu, telah ada, namun tidak ada, 

ia akan muncul dari jurang maut, dan ia 

menuju kepada kebinasaan. Dan mereka 

yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak 

tertulis di dalam kitab kehidupan sejak 

dunia dijadikan, akan heran, apabila mereka 

melihat, bahwa binatang itu telah ada, 

namun tidak ada, dan akan muncul lagi.

WAHYU 20:15 Dan setiap orang yang tidak 

ditemukan namanya tertulis di dalam kitab 

kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam 

lautan api itu.

WAHYU 21:27 Tetapi tidak akan masuk ke 

dalamnya sesuatu yang najis, atau orang 
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yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi 

hanya mereka yang namanya tertulis di 

dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.

WAHYU 22:15 Tetapi anjing-anjing dan 

tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, 

orang-orang pembunuh, penyembah-

penyembah berhala dan setiap orang yang 

mencintai dusta dan yang melakukannya, 

tinggal di luar.

Lihat juga #1; #2; Keluaran 32:32,33; Ulangan 12:7,12; Yehezkiel 
13:9; Yehezkiel 43:12; Yehezkiel 44:9; Zakharia 1:17; Matius 

21:12,13; Lukas 10:20; Yohanes 17:17; Kisah Para Rasul 13:48; 1 
Korintus 3:16; 1 Korintus 6:9-11; Efesus 2:19-22; Filipi 4:3; Kolose 

3:12; 1 Petrus 2:9; Wahyu 18:11-15.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 4:4 apabila TUHAN telah 

membersihkan kekotoran puteri Sion 

dan menghapuskan segala noda darah 

Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan 

roh yang mengadili dan yang membakar.

5 Maka TUHAN akan menjadikan di atas 

seluruh wilayah gunung Sion dan di atas 

setiap pertemuan yang diadakan di situ 

segumpal awan pada waktu siang dan 

segumpal asap serta sinar api yang menyala-

nyala pada waktu malam, sebab di atas 

semuanya itu akan ada kemuliaan TUHAN 

sebagai tudung

6 dan sebagai pondok tempat bernaung 

pada waktu siang terhadap panas terik dan 

sebagai perlindungan dan persembunyian 

terhadap angin ribut dan hujan.

MAZMUR 87:2 TUHAN lebih mencintai 

pintu-pintu gerbang Sion dari pada segala 

tempat kediaman Yakub.

3 Hal-hal yang mulia dikatakan tentang 

engkau, ya kota Allah. Sela

YESAYA 31:5 Seperti burung yang 

berkepak-kepak melindungi sarangnya, 

demikianlah TUHAN semesta alam akan 

melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan 

menyelamatkannya, memeliharanya dan 

menjauhkan celaka.

YESAYA 33:20 Pandanglah Sion, kota 

pertemuan raya kita! Matamu akan melihat 

Yerusalem, tempat kediaman yang aman, 

kemah yang tidak berpindah-pindah, yang 

patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, 

dan semua talinya tidak akan putus.

YEHEZKIEL 36:25 Aku akan mencurahkan 

kepadamu air jernih, yang akan 

mentahirkan kamu; dari segala kenajisanmu 

dan dari semua berhala-berhalamu Aku 

akan mentahirkan kamu.

26 Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan 

roh yang baru di dalam batinmu dan Aku 

akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang 

keras dan Kuberikan kepadamu hati yang 

taat.

27 Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam 

batinmu dan Aku akan membuat kamu 

hidup menurut segala ketetapan-Ku dan 

tetap berpegang pada peraturan-peraturan-

Ku dan melakukannya.

28 Dan kamu akan diam di dalam negeri yang 

telah Kuberikan kepada nenek moyangmu 

dan kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku 

akan menjadi Allahmu.

29 Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa 

kenajisanmu dan Aku akan menumbuhkan 

gandum serta memperbanyaknya, dan Aku 

tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu.
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ZAKHARIA 12:8 Pada waktu itu TUHAN akan 

melindungi penduduk Yerusalem, dan orang 

yang tersandung di antara mereka pada 

waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan 

keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, 

seperti Malaikat TUHAN, yang mengepalai 

mereka.

ZAKHARIA 13:1 Pada waktu itu akan terbuka 

suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi 

penduduk Yerusalem untuk membasuh 

dosa dan kecemaran.

2 Maka pada waktu itu, demikianlah 

firman TUHAN semesta alam, Aku 

akan melenyapkan nama-nama berhala 

dari negeri itu, sehingga orang tidak 

menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh 

najis akan Kusingkirkan dari negeri itu.

MATIUS 3:11 Aku membaptis kamu 

dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi 

Ia yang datang kemudian dari padaku 

lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak 

layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan 

membaptiskan kamu dengan Roh Kudus 

dan dengan api.

12 Alat penampi sudah ditangan-Nya. Ia 

akan membersihkan tempat pengirikan-

Nya dan mengumpulkan gandum-Nya ke 

dalam lumbung, tetapi debu jerami itu 

akan dibakar-Nya dalam api yang tidak 

terpadamkan.”

YOHANES 16:8 Dan kalau Ia datang, Ia akan 

menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran 

dan penghakiman;

9 akan dosa, karena mereka tetap tidak 

percaya kepada-Ku;

10 akan kebenaran, karena Aku pergi kepada 

Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi;

11 akan penghakiman, karena penguasa dunia 

ini telah dihukum.

1 KORINTUS 6:11 Dan beberapa orang di 

antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi 

kamu telah memberi dirimu disucikan, 

kamu telah dikuduskan, kamu telah 

dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus dan dalam Roh Allah kita.

WAHYU 1:5 dan dari Yesus Kristus, Saksi 

yang setia, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja 

bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan 

yang telah melepaskan kita dari dosa kita 

oleh darah-Nya--

WAHYU 7:14 Maka kataku kepadanya: 

“Tuanku, tuan mengetahuinya.” Lalu ia 

berkata kepadaku: “Mereka ini adalah orang-

orang yang keluar dari kesusahan yang 

besar; dan mereka telah mencuci jubah 

mereka dan membuatnya putih di dalam 

darah Anak Domba.

WAHYU 14:1 Dan aku melihat: 

sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit 

Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus 

empat puluh empat ribu orang dan di dahi 

mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-

Nya.

Lihat juga #1; #2; #5; Keluaran 13:21,22; Mazmur 27:5; Mazmur 
78:14; Mazmur 91:1; Amsal 18:10; Yesaya 25:4; Yesaya 26:20; 
Yesaya 37:35; Yeremia 16:19; Yehezkiel 11:16; Yehezkiel 16:6-9; 
Yehezkiel 22:15,18-22; Yehezkiel 24:7-14; Yoel 3:16-21; Zakharia 

2:5-10; Matius 18:20; Matius 23:37; Matius 28:20; Wahyu 7:15,16; 
Wahyu 11:15; Wahyu 20.
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A08 Nama-nama dan julukan Mesias.

F03 Mesias akan ditolak.

YESAYA 5:1 Aku hendak menyanyikan 

nyanyian tentang kekasihku, nyanyian 

kekasihku tentang kebun anggurnya: 

Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di 

lereng bukit yang subur.

2 Ia mencangkulnya dan membuang batu-

batunya, dan menanaminya dengan 

pokok anggur pilihan; ia mendirikan 

sebuah menara jaga di tengah-tengahnya 

dan menggali lobang tempat memeras 

anggur; lalu dinantinya supaya kebun itu 

menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi 

yang dihasilkannya ialah buah anggur yang 

asam.

MAZMUR 80:15 Ya Allah semesta alam, 

kembalilah kiranya, pandanglah dari langit, 

dan lihatlah! Indahkanlah pohon anggur ini,

16 batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu!

YEREMIA 2:21 Namun Aku telah membuat 

engkau tumbuh sebagai pokok anggur 

pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. 

Betapa engkau berubah menjadi pohon 

berbau busuk, pohon anggur liar!

MATIUS 21:33 Dengarkanlah suatu 

perumpamaan yang lain. Adalah seorang 

tuan tanah membuka kebun anggur dan 

menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali 

lobang tempat memeras anggur dan 

mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. 

Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada 

penggarap-penggarap lalu berangkat ke 

negeri lain.

34 Ketika hampir tiba musim petik, ia 

menyuruh hamba-hambanya kepada 

penggarap-penggarap itu untuk menerima 

hasil yang menjadi bagiannya.

35 Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap 

hamba-hambanya itu: mereka memukul 

yang seorang, membunuh yang lain dan 

melempari yang lain pula dengan batu.

36 Kemudian tuan itu menyuruh pula 

hamba-hamba yang lain, lebih banyak 

dari pada yang semula, tetapi merekapun 

diperlakukan sama seperti kawan-kawan 

mereka.

37 Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada 

mereka, katanya: Anakku akan mereka 

segani.

38 Tetapi ketika penggarap-penggarap itu 

melihat anaknya itu, mereka berkata seorang 

kepada yang lain: Ia adalah ahli waris, mari 

kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi 

milik kita.

39 Mereka menangkapnya dan 

melemparkannya ke luar kebun anggur itu, 

lalu membunuhnya.

YOHANES 3:29 Yang empunya mempelai 

perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi 

sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri 

dekat dia dan yang mendengarkannya, 

sangat bersukacita mendengar suara 

mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, 

dan sekarang sukacitaku itu penuh.

YOHANES 15:1 Akulah pokok anggur yang 

benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.

Lihat juga Ulangan 32:32,33; Mazmur 80:8; Kidung Agung 
2:8,16; Kidung Agung 5:2,16; Kidung Agung 6:3; Yesaya 5:7; 

Yesaya 27:2,3; Hosea 10:1; Markus 12:1-9; Lukas 13:7; Yohanes 
2:1-11; Roma 9:4,5.
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H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 6:1 Dalam tahun matinya raja 

Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta 

yang tinggi dan menjulang, dan ujung 

jubah-Nya memenuhi Bait Suci.

2 Para Serafim berdiri di sebelah atas-Nya, 

masing-masing mempunyai enam sayap; 

dua sayap dipakai untuk menutupi muka 

mereka, dua sayap dipakai untuk menutupi 

kaki mereka dan dua sayap dipakai untuk 

melayang-layang.

3 Dan mereka berseru seorang kepada 

seorang, katanya: “Kudus, kudus, kuduslah 

TUHAN semesta alam, seluruh bumi penuh 

kemuliaan-Nya!”

4 Maka bergoyanglah alas ambang pintu 

disebabkan suara orang yang berseru itu dan 

rumah itupun penuhlah dengan asap.

MATIUS 25:31 Apabila Anak Manusia 

datang dalam kemuliaan-Nya dan semua 

malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia 

akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-

Nya.

WAHYU 4:11 Ya Tuhan dan Allah kami, 

Engkau layak menerima puji-pujian dan 

hormat dan kuasa; sebab Engkau telah 

menciptakan segala sesuatu; dan oleh 

karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan 

diciptakan.

WAHYU 15:3 Dan mereka menyanyikan 

nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian 

Anak Domba, bunyinya: “Besar dan ajaib 

segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang 

Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, 

ya Raja segala bangsa!

4 Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan 

yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab 

Engkau saja yang kudus; karena semua 

bangsa akan datang dan sujud menyembah 

Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala 

penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; Keluaran 24:10,11; Bilangan 12:8; 1 Raja-raja 
8:10,11; Mazmur 24:7-10; Yehezkiel 1:25-28; Daniel 7:9; Yohanes 
1:18; 1 Timotius 6:16; Wahyu 4:1-11; Wahyu 5:1,7; Wahyu 6:16; 

Wahyu 7:11,12.

F14 Mesias akan tidak dipercaya.

YESAYA 6:9 Kemudian firman-Nya: 

“Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa 

ini: Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi 

mengerti: jangan! Lihatlah sungguh-

sungguh, tetapi menanggap: jangan!

10 Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah 

telinganya berat mendengar dan buatlah 

matanya melekat tertutup, supaya jangan 

mereka melihat dengan matanya dan 

mendengar dengan telinganya dan mengerti 

dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi 

sembuh.”

YOHANES 12:39 Karena itu mereka tidak dapat 

percaya, sebab Yesaya telah berkata juga:

40 Ia telah membutakan mata dan mendegilkan 

hati mereka, supaya mereka jangan melihat 

dengan mata, dan menanggap dengan hati, 

lalu berbalik, sehingga Aku menyembuhkan 

mereka.

41 Hal ini dikatakan oleh Yesaya, karena ia 

telah melihat kemuliaan-Nya dan telah 

berkata-kata tentang Dia.

KISAH PARA RASUL 28:24 Ada yang dapat 

diyakinkan oleh perkataannya, ada yang 

tetap tidak percaya.
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25 Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak 

ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi 

Paulus masih mengatakan perkataan yang 

satu ini: “Tepatlah firman yang disampaikan 

Roh Kudus kepada nenek moyang kita 

dengan perantaraan nabi Yesaya:

26 Pergilah kepada bangsa ini, dan katakanlah: 

Kamu akan mendengar dan mendengar, 

namun tidak mengerti, kamu akan melihat 

dan melihat, namun tidak menanggap.

27 Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan 

telinganya berat mendengar, dan matanya 

melekat tertutup; supaya jangan mereka 

melihat dengan matanya dan mendengar 

dengan telinganya dan mengerti dengan 

hatinya, lalu berbalik sehingga Aku 

menyembuhkan mereka.

Lihat juga Ulangan 2:30; Yesaya 6:5; Yesaya 29:10,13; Yesaya 
30:8-11; Yesaya 63:17; Yehezkiel 3:6-11; Hosea 1:9; Matius 13:14,15; 
Markus 4:12; Lukas 8:10; Kisah Para Rasul 28:26,27; Roma 11:8; 

2 Korintus 2:16.

B03 Mesias adalah Anak Manusia.

C04 Kehidupan Mesias sampai dengan 

kedatangan pertama-Nya.

     

YESAYA 7:14 Sebab itu Tuhan sendirilah 

yang akan memberikan kepadamu suatu 

pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan 

muda mengandung dan akan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan ia akan 

menamakan Dia Imanuel.

15 Ia akan makan dadih dan madu sampai ia 

tahu menolak yang jahat dan memilih yang 

baik,

16 sebab sebelum anak itu tahu menolak yang 

jahat dan memilih yang baik, maka negeri 

yang kedua rajanya engkau takuti akan 

ditinggalkan kosong.

MATIUS 1:20 Tetapi ketika ia 

mempertimbangkan maksud itu, malaikat 

Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi 

dan berkata: “Yusuf, anak Daud, janganlah 

engkau takut mengambil Maria sebagai 

isterimu, sebab anak yang di dalam 

kandungannya adalah dari Roh Kudus.

21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan 

engkau akan menamakan Dia Yesus, karena 

Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya 

dari dosa mereka.”

22 Hal itu terjadi supaya genaplah yang 

difirmankan Tuhan oleh nabi:

23 “Sesungguhnya, anak dara itu akan 

mengandung dan melahirkan seorang anak 

laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia 

Imanuel” --yang berarti: Allah menyertai 

kita.

MATIUS 16:15 Lalu Yesus bertanya kepada 

mereka: “Tetapi apa katamu, siapakah Aku 

ini?”

16 Maka jawab Simon Petrus: “Engkau adalah 

Mesias, Anak Allah yang hidup!”

MATIUS 18:20 Sebab di mana dua atau tiga 

orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ 

Aku ada di tengah-tengah mereka.”

MATIUS 28:20 dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah 

Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, 

Aku menyertai kamu senantiasa sampai 

kepada akhir zaman.”

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 
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dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

34 Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana 

hal itu mungkin terjadi, karena aku belum 

bersuami?”

35 Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus 

akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang 

Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab 

itu anak yang akan kaulahirkan itu akan 

disebut kudus, Anak Allah.

YOHANES 1:15 Yohanes memberi kesaksian 

tentang Dia dan berseru, katanya: “Inilah 

Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: 

Kemudian dari padaku akan datang Dia yang 

telah mendahului aku, sebab Dia telah ada 

sebelum aku.”

YOHANES 14:15 Jikalau kamu mengasihi 

Aku, kamu akan menuruti segala perintah-

Ku.

16 Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan 

memberikan kepadamu seorang Penolong 

yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-

lamanya,

17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat 

menerima Dia, sebab dunia tidak melihat 

Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu 

mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan 

akan diam di dalam kamu.

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

Lihat juga Kejadian 3:15; Yesaya 9:5; Lukas 2:40-52; Yohanes 
1:1,2,14; 1 Timotius 3:16.

E25 Mesias akan dipercaya dan dipuja.

F03 Mesias akan ditolak.

YESAYA 8:13 Tetapi TUHAN semesta 

alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai 

Yang Kudus; kepada-Nyalah harus kamu 

takut dan terhadap Dialah harus kamu 

gentar.

14 Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga 

menjadi batu sentuhan dan batu sandungan 

bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi 

jerat dan perangkap bagi penduduk 

Yerusalem.

15 Dan banyak di antara mereka akan 

tersandung, jatuh dan luka parah, 

tertangkap dan tertawan.”

MATIUS 11:6 Dan berbahagialah orang yang 

tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.”

MATIUS 13:57 Lalu mereka kecewa dan 

menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada 

mereka: “Seorang nabi dihormati di mana-

mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan 

di rumahnya.”

LUKAS 2:34 Lalu Simeon memberkati 

mereka dan berkata kepada Maria, ibu Anak 

itu: “Sesungguhnya Anak ini ditentukan 

untuk menjatuhkan atau membangkitkan 

banyak orang di Israel dan untuk menjadi 

suatu tanda yang menimbulkan perbantahan

YESAYA



211

LUKAS 20:17 Tetapi Yesus memandang 

mereka dan berkata: “Jika demikian apakah 

arti nas ini: Batu yang dibuang oleh tukang-

tukang bangunan telah menjadi batu 

penjuru?

18 Barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia akan 

hancur, dan barangsiapa ditimpa batu itu, ia 

akan remuk.”

LUKAS 21:35 Sebab ia akan menimpa 

semua penduduk bumi ini.

ROMA 9:31 Tetapi: bahwa Israel, 

sungguhpun mengejar hukum yang akan 

mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai 

kepada hukum itu.

32 Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya 

bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. 

Mereka tersandung pada batu sandungan,

33 seperti ada tertulis: “Sesungguhnya, Aku 

meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan 

dan sebuah batu sandungan, dan siapa 

yang percaya kepada-Nya, tidak akan 

dipermalukan.”

1 PETRUS 2:7 Karena itu bagi kamu, yang 

percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang 

tidak percaya: “Batu yang telah dibuang oleh 

tukang-tukang bangunan, telah menjadi 

batu penjuru, juga telah menjadi batu 

sentuhan dan suatu batu sandungan.”

Lihat juga Yehezkiel 11:16; Matius 15:14; Matius 21:43-45; 1 
Korintus 1:23,24.

E02 Tempat pelayanan Mesias.

YESAYA 8:23 Tetapi tidak selamanya akan 

ada kesuraman untuk negeri yang terimpit 

itu. Kalau dahulu TUHAN merendahkan 

tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di 

kemudian hari Ia akan memuliakan jalan 

ke laut, daerah seberang sungai Yordan, 

wilayah bangsa-bangsa lain.

MATIUS 2:22 Tetapi setelah didengarnya, 

bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea 

menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut 

ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, 

pergilah Yusuf ke daerah Galilea.

23 Setibanya di sana iapun tinggal di sebuah 

kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi 

supaya genaplah firman yang disampaikan 

oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut: 

Orang Nazaret.

MATIUS 4:12 Tetapi waktu Yesus 

mendengar, bahwa Yohanes telah ditangkap, 

menyingkirlah Ia ke Galilea.

13 Ia meninggalkan Nazaret dan diam di 

Kapernaum, di tepi danau, di daerah 

Zebulon dan Naftali,

14 supaya genaplah firman yang disampaikan 

oleh nabi Yesaya:

15 Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan 

ke laut, daerah seberang sungai Yordan, 

Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, --

YOHANES 1:45 Filipus bertemu dengan 

Natanael dan berkata kepadanya: “Kami 

telah menemukan Dia, yang disebut oleh 

Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, 

yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.”

46 Kata Natanael kepadanya: “Mungkinkah 

sesuatu yang baik datang dari Nazaret?”
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B21 Mesias adalah Terang.

E15 Mesias akan membawa kabar gembira.

YESAYA 9:1 Bangsa yang berjalan di 

dalam kegelapan telah melihat terang 

yang besar; mereka yang diam di negeri 

kekelaman, atasnya terang telah bersinar.

2 Engkau telah menimbulkan banyak sorak-

sorak, dan sukacita yang besar; mereka telah 

bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita 

di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak 

di waktu membagi-bagi jarahan.

3 Sebab kuk yang menekannya dan gandar 

yang di atas bahunya serta tongkat si 

penindas telah Kaupatahkan seperti pada 

hari kekalahan Midian.

MATIUS 4:16 bangsa yang diam dalam 

kegelapan, telah melihat Terang yang besar 

dan bagi mereka yang diam di negeri yang 

dinaungi maut, telah terbit Terang.”

LUKAS 1:76 Dan engkau, hai anakku, 

akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi; 

karena engkau akan berjalan mendahului 

Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-

Nya,

77 untuk memberikan kepada umat-Nya 

pengertian akan keselamatan yang 

berdasarkan pengampunan dosa-dosa 

mereka,

78 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah 

kita, dengan mana Ia akan melawat kita, 

Surya pagi dari tempat yang tinggi,

79 untuk menyinari mereka yang diam dalam 

kegelapan dan dalam naungan maut untuk 

mengarahkan kaki kita kepada jalan damai 

sejahtera.”

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan 

Allah.

3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa 

Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari 

segala yang telah dijadikan.

4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah 

terang manusia.

5 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan 

dan kegelapan itu tidak menguasainya.

YOHANES 8:12 Maka Yesus berkata pula 

kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah 

terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, 

ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup.”

YOHANES 12:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Hanya sedikit waktu lagi terang ada di 

antara kamu. Selama terang itu ada padamu, 

percayalah kepadanya, supaya kegelapan 

jangan menguasai kamu; barangsiapa 

berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke 

mana ia pergi.

36 Percayalah kepada terang itu, selama terang 

itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-

anak terang.” Sesudah berkata demikian, 

Yesus pergi bersembunyi dari antara 

mereka.

46 Aku telah datang ke dalam dunia sebagai 

terang, supaya setiap orang yang percaya 

kepada-Ku, jangan tinggal di dalam 

kegelapan.

EFESUS 5:8 Memang dahulu kamu 

adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu 

adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu 
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hiduplah sebagai anak-anak terang,

Lihat juga Yesaya 50:10; Yesaya 60:1-3,19; Lukas 2:32; 1 Petrus 
2:9; Yohanes 1:5-7.

A08 Nama-nama dan julukan Mesias.

B03 Mesias adalah Anak Manusia.

C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

H04 Tahta Mesias.

H10 Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

YESAYA 9:5 Sebab seorang anak telah lahir 

untuk kita, seorang putera telah diberikan 

untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas 

bahunya, dan namanya disebutkan orang: 

Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa 

yang Kekal, Raja Damai.

6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera 

tidak akan berkesudahan di atas takhta 

Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia 

mendasarkan dan mengokohkannya dengan 

keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai 

selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN 

semesta alam akan melakukan hal ini.

MATIUS 1:23 “Sesungguhnya, anak dara 

itu akan mengandung dan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan mereka akan 

menamakan Dia Imanuel” --yang berarti: 

Allah menyertai kita.

MATIUS 9:15 Jawab Yesus kepada mereka: 

“Dapatkah sahabat-sahabat mempelai 

laki-laki berdukacita selama mempelai 

itu bersama mereka? Tetapi waktunya 

akan datang mempelai itu diambil dari 

mereka dan pada waktu itulah mereka akan 

berpuasa.

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

MARKUS 10:33 kata-Nya: “Sekarang kita 

pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan 

diserahkan kepada imam-imam kepala dan 

ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi 

Dia hukuman mati. Dan mereka akan 

menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa 

yang tidak mengenal Allah,

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

LUKAS 1:35 Jawab malaikat itu 

kepadanya: “Roh Kudus akan turun atasmu 

dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan 

menaungi engkau; sebab itu anak yang akan 

kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak 

Allah.

LUKAS 2:10 Lalu kata malaikat itu kepada 

mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya 

aku memberitakan kepadamu kesukaan 

besar untuk seluruh bangsa:

11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, 

yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

YOHANES 1:18 Tidak seorangpun yang 

pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal 
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Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah 

yang menyatakan-Nya.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

YOHANES 4:25 Jawab perempuan itu 

kepada-Nya: “Aku tahu, bahwa Mesias akan 

datang, yang disebut juga Kristus; apabila 

Ia datang, Ia akan memberitakan segala 

sesuatu kepada kami.”

26 Kata Yesus kepadanya: “Akulah Dia, yang 

sedang berkata-kata dengan engkau.”

YOHANES 10:11 Akulah gembala yang baik. 

Gembala yang baik memberikan nyawanya 

bagi domba-dombanya;

KISAH PARA RASUL 4:26 Raja-raja dunia 

bersiap-siap dan para pembesar berkumpul 

untuk melawan Tuhan dan Yang Diurapi-

Nya.

1 KORINTUS 15:45 Seperti ada tertulis: 

“Manusia pertama, Adam menjadi makhluk 

yang hidup”, tetapi Adam yang akhir 

menjadi roh yang menghidupkan.

2 KORINTUS 4:4 yaitu orang-orang yang tidak 

percaya, yang pikirannya telah dibutakan 

oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak 

melihat cahaya Injil tentang kemuliaan 

Kristus, yang adalah gambaran Allah.

EFESUS 1:20 yang dikerjakan-Nya di 

dalam Kristus dengan membangkitkan Dia 

dari antara orang mati dan mendudukkan 

Dia di sebelah kanan-Nya di sorga,

21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan 

penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan 

tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan 

hanya di dunia ini saja, melainkan juga di 

dunia yang akan datang.

22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di 

bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-

Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari 

segala yang ada.

EFESUS 2:14 Karena Dialah damai 

sejahtera kita, yang telah mempersatukan 

kedua pihak dan yang telah merubuhkan 

tembok pemisah, yaitu perseteruan,

FILIPI 2:7 melainkan telah 

mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 

mengambil rupa seorang hamba, dan 

menjadi sama dengan manusia.

2 TESALONIKA 3:16 Dan Ia, Tuhan 

damai sejahtera, kiranya mengaruniakan 

damai sejahtera-Nya terus-menerus, dalam 

segala hal, kepada kamu. Tuhan menyertai 

kamu sekalian.

1 TIMOTIUS 2:5 Karena Allah itu esa dan esa 

pula Dia yang menjadi pengantara antara 

Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus 

Yesus,

2 TIMOTIUS 4:8 Sekarang telah tersedia 

bagiku mahkota kebenaran yang akan 

dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim 

yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya 

kepadaku, melainkan juga kepada semua 

orang yang merindukan kedatangan-Nya.

IBRANI 1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan 

Allah dan gambar wujud Allah dan 
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menopang segala yang ada dengan firman-

Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah 

Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di 

tempat yang tinggi,

IBRANI 4:14 Karena kita sekarang 

mempunyai Imam Besar Agung, yang telah 

melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak 

Allah, baiklah kita teguh berpegang pada 

pengakuan iman kita.

IBRANI 5:6 sebagaimana firman-Nya 

dalam suatu nas lain: “Engkau adalah Imam 

untuk selama-lamanya, menurut peraturan 

Melkisedek.”

IBRANI 12:2 Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.

1 PETRUS 2:6 Sebab ada tertulis dalam 

Kitab Suci: “Sesungguhnya, Aku meletakkan 

di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah 

batu penjuru yang mahal, dan siapa 

yang percaya kepada-Nya, tidak akan 

dipermalukan.”

WAHYU 1:5 dan dari Yesus Kristus, Saksi 

yang setia, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja 

bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan 

yang telah melepaskan kita dari dosa kita 

oleh darah-Nya--

WAHYU 1:8 Aku adalah Alfa dan Omega, 

firman Tuhan Allah, yang ada dan yang 

sudah ada dan yang akan datang, Yang 

Mahakuasa.

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

WAHYU 19:16 Dan pada jubah-Nya dan 

paha-Nya tertulis suatu nama, yaitu: “Raja 

segala raja dan Tuan di atas segala tuan.”

WAHYU 22:16 Aku, Yesus, telah mengutus 

malaikat-Ku untuk memberi kesaksian 

tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-

jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan 

Daud, bintang timur yang gilang-gemilang.

Lihat juga Hakim-hakim 13:18; 1 Samuel 7:16; Mazmur 2:8; 
Mazmur 72:8-11; Mazmur 89:36-38; Yesaya 7:14; Yeremia 

33:15-17; Daniel 2:44; Daniel 7:14,27; Yohanes 18:37; 1 Korintus 
15:24-28; Efesus 1:20-22.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 10:20 Tetapi pada waktu itu 

sisa orang Israel dan orang yang terluput 

di antara kaum keturunan Yakub, 

tidak akan bersandar lagi kepada yang 

mengalahkannya, tetapi akan bersandar 

kepada TUHAN, Yang Mahakudus, Allah 

Israel, dan tetap setia.

21 Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan 

bertobat di hadapan Allah yang perkasa.

22 Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, 
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seperti pasir di laut banyaknya, namun 

hanya sisanya akan kembali. TUHAN telah 

memastikan datangnya kebinasaan dan dari 

situ timbul keadilan yang meluap-luap.

MAZMUR 53:7 Ya, datanglah kiranya dari 

Sion keselamatan bagi Israel! Apabila Allah 

memulihkan keadaan umat-Nya, maka 

Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan 

bersukacita.

YESAYA 1:9 Seandainya TUHAN semesta 

alam tidak meninggalkan pada kita sedikit 

orang yang terlepas, kita sudah menjadi 

seperti Sodom, dan sama seperti Gomora.

YESAYA 12:6 Berserulah dan bersorak-

sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang 

Mahakudus, Allah Israel, agung di tengah-

tengahmu!”

HOSEA 1:9 Lalu berfirmanlah Ia: 

“Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, 

sebab kamu ini bukanlah umat-Ku dan Aku 

ini bukanlah Allahmu.”

10 Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan 

seperti pasir laut, yang tidak dapat ditakar 

dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di 

mana dikatakan kepada mereka: “Kamu ini 

bukanlah umat-Ku,” akan dikatakan kepada 

mereka: “Anak-anak Allah yang hidup.”

ZAKHARIA 10:9 Sekalipun Aku telah 

menyerakkan mereka ke antara bangsa-

bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh 

mereka akan ingat kepada-Ku; mereka akan 

hidup bersama-sama anak-anak mereka dan 

mereka akan kembali.

ROMA 9:25 seperti yang difirmankan-

Nya juga dalam kitab nabi Hosea: “Yang 

bukan umat-Ku akan Kusebut: umat-Ku dan 

yang bukan kekasih: kekasih.”

26 Dan di tempat, di mana akan dikatakan 

kepada mereka: “Kamu ini bukanlah umat-

Ku,” di sana akan dikatakan kepada mereka: 

“Anak-anak Allah yang hidup.”

27 Dan Yesaya berseru tentang Israel: 

“Sekalipun jumlah anak Israel seperti 

pasir di laut, namun hanya sisanya akan 

diselamatkan.

28 Sebab apa yang telah difirmankan-Nya, akan 

dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna 

dan segera.”

29 Dan seperti yang dikatakan Yesaya 

sebelumnya: “Seandainya Tuhan semesta 

alam tidak meninggalkan pada kita 

keturunan, kita sudah menjadi seperti 

Sodom dan sama seperti Gomora.”

ROMA 11:5 Demikian juga pada waktu 

ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan 

kasih karunia.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

2 KORINTUS 3:14 Tetapi pikiran mereka telah 

menjadi tumpul, sebab sampai pada hari 
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ini selubung itu masih tetap menyelubungi 

mereka, jika mereka membaca perjanjian 

lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya 

Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.

15 Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali 

mereka membaca kitab Musa, ada selubung 

yang menutupi hati mereka.

16 Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada 

Tuhan, maka selubung itu diambil dari 

padanya.

Lihat juga #1; #2; #3; #4.

A03 Mesias adalah keturunan Daud.

B04 Atribut Ketuhanan Mesias.

B05 Mesias dipenuhi oleh Roh Kudus.

C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

YESAYA 11:1 Suatu tunas akan keluar dari 

tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh 

dari pangkalnya akan berbuah.

2 Roh TUHAN akan ada padanya, roh 

hikmat dan pengertian, roh nasihat dan 

keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan 

TUHAN;

3 ya, kesenangannya ialah takut akan 

TUHAN. Ia tidak akan menghakimi dengan 

sekilas pandang saja atau menjatuhkan 

keputusan menurut kata orang.

MATIUS 3:16 Sesudah dibaptis, Yesus 

segera keluar dari air dan pada waktu itu 

juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah 

seperti burung merpati turun ke atas-Nya,

17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang 

mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang 

Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”

LUKAS 2:52 Dan Yesus makin bertambah 

besar dan bertambah hikmat-Nya dan besar-

Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan 

manusia.

YOHANES 3:34 Sebab siapa yang diutus 

Allah, Dialah yang menyampaikan firman 

Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya 

dengan tidak terbatas.

35 Bapa mengasihi Anak dan telah 

menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya.

36 Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh 

hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak 

taat kepada Anak, ia tidak akan melihat 

hidup, melainkan murka Allah tetap ada di 

atasnya.”

YOHANES 16:13 Tetapi apabila Ia datang, 

yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin 

kamu ke dalam seluruh kebenaran; sebab Ia 

tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, 

tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya 

itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan 

memberitakan kepadamu hal-hal yang akan 

datang.

KISAH PARA RASUL 10:37 Kamu tahu tentang 

segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah 

Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan 

yang diberitakan oleh Yohanes,

38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana 

Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus 

dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan 

berkeliling sambil berbuat baik dan 

menyembuhkan semua orang yang dikuasai 

Iblis, sebab Allah menyertai Dia.

KISAH PARA RASUL 13:21 Kemudian 

mereka meminta seorang raja dan Allah 

memberikan kepada mereka Saul bin Kish 

dari suku Benyamin, empat puluh tahun 
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lamanya.

22 Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat 

Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud 

Allah telah menyatakan: Aku telah mendapat 

Daud bin Isai, seorang yang berkenan 

di hati-Ku dan yang melakukan segala 

kehendak-Ku.

23 Dan dari keturunannyalah, sesuai dengan 

yang telah dijanjikan-Nya, Allah telah 

membangkitkan Juruselamat bagi orang 

Israel, yaitu Yesus.

1 KORINTUS 1:30 Tetapi oleh Dia kamu berada 

dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah 

menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan 

dan menguduskan dan menebus kita.

WAHYU 4:5 Dan dari takhta itu keluar 

kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 

tujuh obor menyala-nyala di hadapan takhta 

itu: itulah ketujuh Roh Allah.

WAHYU 5:6 Maka aku melihat di tengah-

tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di 

tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak 

Domba seperti telah disembelih, bertanduk 

tujuh dan bermata tujuh: itulah ketujuh Roh 

Allah yang diutus ke seluruh bumi.

Lihat juga Yesaya 42:1; Yesaya 59:21; Yesaya 61:1; Matius 12:25; 
Matius 13:54; Lukas 2:40,52; Lukas 3:21,22; Yohanes 1:32,33; Efesus 

1:17,18; 2 Timotius 1:7; Wahyu 3:1.

H02 Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 11:4 Tetapi ia akan menghakimi 

orang-orang lemah dengan keadilan, dan 

akan menjatuhkan keputusan terhadap 

orang-orang yang tertindas di negeri dengan 

kejujuran; ia akan menghajar bumi dengan 

perkataannya seperti dengan tongkat, dan 

dengan nafas mulutnya ia akan membunuh 

orang fasik.

5 Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran 

dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap 

terikat pada pinggang.

YEREMIA 23:5 Sesungguhnya, waktunya 

akan datang, demikianlah firman TUHAN, 

bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil 

bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai 

raja yang bijaksana dan akan melakukan 

keadilan dan kebenaran di negeri.

6 Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, 

dan Israel akan hidup dengan tenteram; 

dan inilah namanya yang diberikan orang 

kepadanya: TUHAN--keadilan kita.

2 KORINTUS 6:7 dalam pemberitaan 

kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan 

menggunakan senjata-senjata keadilan 

untuk menyerang ataupun untuk membela

EFESUS 6:14 Jadi berdirilah tegap, 

berikatpinggangkan kebenaran dan 

berbajuzirahkan keadilan,

2 TESALONIKA 2:8 pada waktu itulah 

si pendurhaka baru akan menyatakan 

dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan 

membunuhnya dengan nafas mulut-Nya 

dan akan memusnahkannya, kalau Ia datang 

kembali.

WAHYU 1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia 

memegang tujuh bintang dan dari mulut-

Nya keluar sebilah pedang tajam bermata 

dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan 

matahari yang terik.
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WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

WAHYU 19:15 Dan dari mulut-Nya 

keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 

memukul segala bangsa. Dan Ia akan 

menggembalakan mereka dengan gada 

besi dan Ia akan memeras anggur dalam 

kilangan anggur, yaitu kegeraman murka 

Allah, Yang Mahakuasa.

WAHYU 20:11 Lalu aku melihat suatu 

takhta putih yang besar dan Dia, yang duduk 

di atasnya. Dari hadapan-Nya lenyaplah 

bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi 

tempatnya.

12 Dan aku melihat orang-orang mati, besar 

dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu 

dibuka semua kitab. Dan dibuka juga 

sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. 

Dan orang-orang mati dihakimi menurut 

perbuatan mereka, berdasarkan apa yang 

ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

Lihat juga #1; #2; #5; 1 Petrus 4:1; Wahyu 1:13.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H10 Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

     

YESAYA 11:6 Serigala akan tinggal 

bersama domba dan macan tutul akan 

berbaring di samping kambing. Anak 

lembu dan anak singa akan makan rumput 

bersama-sama, dan seorang anak kecil akan 

menggiringnya.

7 Lembu dan beruang akan sama-sama makan 

rumput dan anaknya akan sama-sama 

berbaring, sedang singa akan makan jerami 

seperti lembu.

8 Anak yang menyusu akan bermain-main 

dekat liang ular tedung dan anak yang cerai 

susu akan mengulurkan tangannya ke 

sarang ular beludak.

9 Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang 

berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang 

kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan 

pengenalan akan TUHAN, seperti air laut 

yang menutupi dasarnya.

HABAKUK 2:14 Sebab bumi akan penuh 

dengan pengetahuan tentang kemuliaan 

TUHAN, seperti air yang menutupi dasar 

laut.

ZAKHARIA 14:8 Pada waktu itu akan 

mengalir air kehidupan dari Yerusalem; 

setengahnya mengalir ke laut timur, dan 

setengah lagi mengalir ke laut barat; hal itu 

akan terus berlangsung dalam musim panas 

dan dalam musim dingin.

9 Maka TUHAN akan menjadi Raja atas 

seluruh bumi; pada waktu itu TUHAN 

adalah satu-satunya dan nama-Nya satu-

satunya.

MATIUS 5:44 Tetapi Aku berkata 

kepadamu: Kasihilah musuhmu dan 

berdoalah bagi mereka yang menganiaya 

kamu.

45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi 

anak-anak Bapamu yang di sorga, yang 

menerbitkan matahari bagi orang yang jahat 

dan orang yang baik dan menurunkan hujan 

bagi orang yang benar dan orang yang tidak 
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benar.

KISAH PARA RASUL 2:44 Dan semua orang 

yang telah menjadi percaya tetap bersatu, 

dan segala kepunyaan mereka adalah 

kepunyaan bersama,

45 dan selalu ada dari mereka yang menjual 

harta miliknya, lalu membagi-bagikannya 

kepada semua orang sesuai dengan 

keperluan masing-masing.

46 Dengan bertekun dan dengan sehati mereka 

berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. 

Mereka memecahkan roti di rumah masing-

masing secara bergilir dan makan bersama-

sama dengan gembira dan dengan tulus 

hati,

47 sambil memuji Allah. Dan mereka disukai 

semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan 

menambah jumlah mereka dengan orang 

yang diselamatkan.

ROMA 14:17 Sebab Kerajaan Allah 

bukanlah soal makanan dan minuman, 

tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan 

sukacita oleh Roh Kudus.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #5; #6; #7; Ayub 5:23; 1 Korintus 6:9-11; 1 
Tesalonika 5:15; Wahyu 5:9,10; Wahyu 20:2-6.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

     

YESAYA 11:10 Maka pada waktu itu taruk 

dari pangkal Isai akan berdiri sebagai 

panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia akan 

dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat 

kediamannya akan menjadi mulia.

11 Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat 

pula tangan-Nya untuk menebus sisa-sisa 

umat-Nya yang tertinggal di Asyur dan di 

Mesir, di Patros, di Etiopia dan di Elam, di 

Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut.

12 Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi 

bangsa-bangsa, akan mengumpulkan 

orang-orang Israel yang terbuang, dan akan 

menghimpunkan orang-orang Yehuda yang 

terserak dari keempat penjuru bumi.

KIDUNG AGUNG 5:10 --Putih bersih dan 

merah cerah kekasihku, menyolok mata di 

antara selaksa orang.

YESAYA 59:19 Maka orang akan takut 

kepada nama TUHAN di tempat matahari 

terbenam dan kepada kemuliaan-Nya di 

tempat matahari terbit, sebab Ia akan datang 

seperti arus dari tempat yang sempit, yang 

didorong oleh nafas TUHAN.

YOHANES 11:51 Hal itu dikatakannya bukan 

dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam 

Besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa 

Yesus akan mati untuk bangsa itu,

52 dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga 

untuk mengumpulkan dan mempersatukan 

anak-anak Allah yang tercerai-berai.

ROMA 11:15 Sebab jika penolakan mereka 

berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah 
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penerimaan mereka mempunyai arti lain 

dari pada hidup dari antara orang mati?

ROMA 11:22 Sebab itu perhatikanlah 

kemurahan Allah dan juga kekerasan-Nya, 

yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah 

jatuh, tetapi atas kamu kemurahan-Nya, 

yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan-Nya; 

jika tidak, kamupun akan dipotong juga.

23 Tetapi merekapun akan dicangkokkan 

kembali, jika mereka tidak tetap dalam 

ketidakpercayaan mereka, sebab Allah 

berkuasa untuk mencangkokkan mereka 

kembali.

24 Sebab jika kamu telah dipotong sebagai 

cabang dari pohon zaitun liar, dan 

bertentangan dengan keadaanmu itu 

kamu telah dicangkokkan pada pohon 

zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang 

menurut asal mereka akan dicangkokkan 

pada pohon zaitun mereka sendiri.

25 Sebab, saudara-saudara, supaya kamu 

jangan menganggap dirimu pandai, aku 

mau agar kamu mengetahui rahasia ini: 

Sebagian dari Israel telah menjadi tegar 

sampai jumlah yang penuh dari bangsa-

bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

ROMA 15:9 dan untuk memungkinkan 

bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan 

Allah karena rahmat-Nya, seperti ada 

tertulis: “Sebab itu aku akan memuliakan 

Engkau di antara bangsa-bangsa dan 

menyanyikan mazmur bagi nama-Mu.”

10 Dan selanjutnya: “Bersukacitalah, hai 

bangsa-bangsa, dengan umat-Nya.”

11 Dan lagi: “Pujilah Tuhan, hai kamu semua 

bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku 

bangsa memuji Dia.”

12 Dan selanjutnya kata Yesaya: “Taruk dari 

pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan 

bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, 

dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan 

menaruh harapan.”

2 KORINTUS 3:16 Tetapi apabila hati seorang 

berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu 

diambil dari padanya.

IBRANI 4:9 Jadi masih tersedia suatu 

hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat 

Allah.

WAHYU 5:9 Dan mereka menyanyikan 

suatu nyanyian baru katanya: “Engkau layak 

menerima gulungan kitab itu dan membuka 

meterai-meterainya; karena Engkau telah 

disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 

telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-

tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.

10 Dan Engkau telah membuat mereka 

menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-

imam bagi Allah kita, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja di bumi.”

WAHYU 22:16 Aku, Yesus, telah mengutus 

malaikat-Ku untuk memberi kesaksian 

tentang semuanya ini kepadamu bagi 

jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu 

keturunan Daud, bintang timur yang gilang-

gemilang.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Mesias membuat kemuliaan Allah dikenal.
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E18 Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 12:1 Pada waktu itu engkau akan 

berkata: “Aku mau bersyukur kepada-Mu, ya 

TUHAN, karena sungguhpun Engkau telah 

murka terhadap aku: tetapi murka-Mu telah 

surut dan Engkau menghibur aku.

2 Sungguh, Allah itu keselamatanku; 

aku percaya dengan tidak gementar, 

sebab TUHAN ALLAH itu kekuatanku 

dan mazmurku, Ia telah menjadi 

keselamatanku.”

3 Maka kamu akan menimba air dengan 

kegirangan dari mata air keselamatan.

4 Pada waktu itu kamu akan berkata: 

“Bersyukurlah kepada TUHAN, panggillah 

nama-Nya, beritahukanlah perbuatan-Nya 

di antara bangsa-bangsa, masyhurkanlah, 

bahwa nama-Nya tinggi luhur!

5 Bermazmurlah bagi TUHAN, sebab 

perbuatan-Nya mulia; baiklah hal ini 

diketahui di seluruh bumi!

6 Berserulah dan bersorak-sorailah, hai 

penduduk Sion, sebab Yang Mahakudus, 

Allah Israel, agung di tengah-tengahmu!”

MAZMUR 132:13 Sebab TUHAN telah 

memilih Sion, mengingininya menjadi 

tempat kedudukan-Nya:

14 Inilah tempat perhentian-Ku selama-

lamanya, di sini Aku hendak diam, sebab 

Aku mengingininya.

YESAYA 66:13 Seperti seseorang yang 

dihibur ibunya, demikianlah Aku ini akan 

menghibur kamu; kamu akan dihibur di 

Yerusalem.

YEREMIA 23:6 Dalam zamannya Yehuda 

akan dibebaskan, dan Israel akan hidup 

dengan tenteram; dan inilah namanya 

yang diberikan orang kepadanya: TUHAN--

keadilan kita.

ZEFANYA 3:15 TUHAN telah 

menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, 

telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, 

yakni TUHAN, ada di antaramu; engkau 

tidak akan takut kepada malapetaka lagi.

16 Pada hari itu akan dikatakan kepada 

Yerusalem: “Janganlah takut, hai Sion! 

Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu.

17 TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai 

pahlawan yang memberi kemenangan. Ia 

bergirang karena engkau dengan sukacita, 

Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia 

bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-

sorai,

ZAKHARIA 2:5 Dan Aku sendiri, 

demikianlah firman TUHAN, akan menjadi 

tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan 

Aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya.”

YOHANES 4:14 tetapi barangsiapa minum 

air yang akan Kuberikan kepadanya, ia 

tidak akan haus untuk selama-lamanya. 

Sebaliknya air yang akan Kuberikan 

kepadanya, akan menjadi mata air di dalam 

dirinya, yang terus-menerus memancar 

sampai kepada hidup yang kekal.”

YOHANES 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu 

pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri 

dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum!

38 Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang 

dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya 

akan mengalir aliran-aliran air hidup.”
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39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan 

diterima oleh mereka yang percaya kepada-

Nya; sebab Roh itu belum datang, karena 

Yesus belum dimuliakan.

WAHYU 7:17 Sebab Anak Domba 

yang di tengah-tengah takhta itu, akan 

menggembalakan mereka dan akan 

menuntun mereka ke mata air kehidupan. 

Dan Allah akan menghapus segala air mata 

dari mata mereka.”

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

WAHYU 21:6 Firman-Nya lagi kepadaku: 

“Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa 

dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. 

Orang yang haus akan Kuberi minum 

dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.

WAHYU 22:1 Lalu ia menunjukkan 

kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih 

bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari 

takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.

WAHYU 22:17 Roh dan pengantin 

perempuan itu berkata: “Marilah!” Dan 

barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah 

ia berkata: “Marilah!” Dan barangsiapa yang 

haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa 

yang mau, hendaklah ia mengambil air 

kehidupan dengan cuma-cuma!

Lihat juga #1; #2; #3; #4.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 14:1 Sebab TUHAN akan 

menyayangi Yakub dan akan memilih Israel 

sekali lagi dan akan membiarkan mereka 

tinggal di tanah mereka, maka orang asing 

akan menggabungkan diri kepada mereka 

dan akan berpadu dengan kaum keturunan 

Yakub.

2 Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel 

pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel 

akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah 

TUHAN sebagai hamba-hamba lelaki dan 

hamba-hamba perempuan. Demikianlah 

mereka akan menawan orang-orang yang 

menawan mereka dan akan berkuasa atas 

para penindas mereka.

3 Maka pada hari TUHAN mengakhiri 

kesakitan dan kegelisahanmu dan 

kerja paksa yang berat yang dipaksakan 

kepadamu,

MAZMUR 102:14 Engkau sendiri akan bangun, 

akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya 

untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya.

YESAYA 61:5 Orang-orang luar akan 

melayani kamu sebagai gembala kambing 

dombamu, dan orang-orang asing akan 

bekerja bagimu sebagai petani dan tukang 

kebun anggurmu.

YEHEZKIEL 28:24 Dan tidak akan ada lagi 

bagi kaum Israel dari semua tetangganya 

yang menghina mereka, menjadi duri yang 

menusuk atau onak yang memedihkan. Dan 

mereka akan mengetahui bahwa Akulah 

Tuhan ALLAH.

ZAKHARIA 1:17 Serukanlah ini selanjutnya: 
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Beginilah firman TUHAN semesta alam: 

Kota-kota-Ku akan berlimpah-limpah pula 

dengan kebajikan, dan TUHAN akan 

menghiburkan Sion dan akan memilih 

Yerusalem pula.”

LUKAS 1:72 untuk menunjukkan 

rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan 

mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus,

73 yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada 

Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia 

mengaruniai kita,

74 supaya kita, terlepas dari tangan musuh, 

dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut,

LUKAS 2:32 yaitu terang yang menjadi 

penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan 

menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel.”

ROMA 15:27 Keputusan itu memang telah 

mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban 

mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah 

beroleh bagian dalam harta rohani orang 

Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa 

lain itu melayani orang Yahudi dengan harta 

duniawi mereka.

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

Lihat juga #2; #3; #4; Yesaya 14:4-18; Kisah Para Rasul 15:14-17; 
Efesus 2:12-19.

A03 Mesias adalah keturunan Daud.

E09 Kebenaran Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 16:5 maka suatu takhta akan 

ditegakkan dalam kasih setia dan di atasnya, 

dalam kemah Daud, akan duduk senantiasa 

seorang hakim yang menegakkan keadilan, 

dan yang segera melakukan kebenaran.”

LUKAS 1:33 dan Ia akan menjadi raja 

atas kaum keturunan Yakub sampai selama-

lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan 

berkesudahan.”

LUKAS 1:69 Ia menumbuhkan sebuah 

tanduk keselamatan bagi kita di dalam 

keturunan Daud, hamba-Nya itu,

70 --seperti yang telah difirmankan-Nya sejak 

purbakala oleh mulut nabi-nabi-Nya yang 

kudus--

YOHANES 12:48 Barangsiapa menolak 

Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, 

ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang 

telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi 

hakimnya pada akhir zaman.

KISAH PARA RASUL 15:16 Kemudian Aku 

akan kembali dan membangunkan kembali 

pondok Daud yang telah roboh, dan 

reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 

akan Kuteguhkan,

17 supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 

yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman 

Tuhan yang melakukan semuanya ini,

Lihat juga #1; Mazmur 89:15.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.
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H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 17:7 Pada waktu itu manusia 

akan memandang kepada Dia yang 

menjadikannya, dan matanya akan melihat 

kepada Yang Mahakudus, Allah Israel;

YESAYA 10:20 Tetapi pada waktu itu 

sisa orang Israel dan orang yang terluput 

di antara kaum keturunan Yakub, 

tidak akan bersandar lagi kepada yang 

mengalahkannya, tetapi akan bersandar 

kepada TUHAN, Yang Mahakudus, Allah 

Israel, dan tetap setia.

21 Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan 

bertobat di hadapan Allah yang perkasa.

22 Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, 

seperti pasir di laut banyaknya, namun 

hanya sisanya akan kembali. TUHAN telah 

memastikan datangnya kebinasaan dan dari 

situ timbul keadilan yang meluap-luap.

HOSEA 3:5 Sesudah itu orang Israel 

akan berbalik dan akan mencari TUHAN, 

Allah mereka, dan Daud, raja mereka. 

Mereka akan datang dengan gementar 

kepada TUHAN dan kepada kebaikan-Nya 

pada hari-hari yang terakhir.

MIKHA 7:7 Tetapi aku ini akan 

menunggu-nunggu TUHAN, akan 

mengharapkan Allah yang menyelamatkan 

aku; Allahku akan mendengarkan aku!

8 Janganlah bersukacita atas aku, hai 

musuhku! Sekalipun aku jatuh, aku akan 

bangun pula, sekalipun aku duduk dalam 

gelap, TUHAN akan menjadi terangku.

KISAH PARA RASUL 15:16 Kemudian Aku 

akan kembali dan membangunkan kembali 

pondok Daud yang telah roboh, dan 

reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 

akan Kuteguhkan,

17 supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 

yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman 

Tuhan yang melakukan semuanya ini,

1 YOHANES 3:2 Saudara-saudaraku yang 

kekasih, sekarang kita adalah anak-anak 

Allah, tetapi belum nyata apa keadaan 

kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa 

apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita 

akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita 

akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 

sebenarnya.

WAHYU 1:7 Lihatlah, Ia datang dengan 

awan-awan dan setiap mata akan melihat 

Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. 

Dan semua bangsa di bumi akan meratapi 

Dia. Ya, amin.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

 

YESAYA 19:23 Pada waktu itu akan ada 

jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga 

orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan 

orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan 

beribadah bersama-sama Asyur.

24 Pada waktu itu Israel akan menjadi yang 

ketiga di samping Mesir dan di samping 

Asyur, suatu berkat di atas bumi,

25 yang diberkati oleh TUHAN semesta alam 

dengan berfirman: “Diberkatilah Mesir, 
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umat-Ku, dan Asyur, buatan tangan-Ku, dan 

Israel, milik pusaka-Ku.”

YESAYA 66:12 Sebab beginilah firman 

TUHAN: Sesungguhnya, Aku mengalirkan 

kepadanya keselamatan seperti sungai, dan 

kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air 

yang membanjir; kamu akan menyusu, akan 

digendong, akan dibelai-belai di pangkuan.

ZAKHARIA 2:11 dan banyak bangsa akan 

menggabungkan diri kepada TUHAN pada 

waktu itu dan akan menjadi umat-Ku dan 

Aku akan diam di tengah-tengahmu.” Maka 

engkau akan mengetahui, bahwa TUHAN 

semesta alam yang mengutus aku kepadamu.

ZAKHARIA 10:11 Mereka akan menyeberangi 

laut Mesir dan Ia akan memukul gelombang 

di laut, sehingga segala tempat yang dalam 

di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan 

Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan 

Mesir akan lewat.

ZAKHARIA 14:18 Dan jika kaum Mesir tidak 

datang dan tidak masuk menghadap, maka 

kepada mereka akan turun tulah yang 

ditimpakan TUHAN kepada bangsa-bangsa 

yang tidak datang untuk merayakan hari 

raya Pondok Daun.

LUKAS 2:32 yaitu terang yang menjadi 

penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan 

menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel.”

ROMA 3:29 Atau adakah Allah hanya 

Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga 

adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. 

Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain!

ROMA 9:24 yaitu kita, yang telah 

dipanggil-Nya bukan hanya dari antara 

orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-

bangsa lain,

25 seperti yang difirmankan-Nya juga dalam 

kitab nabi Hosea: “Yang bukan umat-Ku 

akan Kusebut: umat-Ku dan yang bukan 

kekasih: kekasih.”

ROMA 10:11 Karena Kitab Suci berkata: 

“Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak 

akan dipermalukan.”

12 Sebab tidak ada perbedaan antara orang 

Yahudi dan orang Yunani. Karena, Allah 

yang satu itu adalah Tuhan dari semua 

orang, kaya bagi semua orang yang berseru 

kepada-Nya.

13 Sebab, barangsiapa yang berseru kepada 

nama Tuhan, akan diselamatkan.

EFESUS 2:18 karena oleh Dia kita kedua 

pihak dalam satu Roh beroleh jalan masuk 

kepada Bapa.

19 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing 

dan pendatang, melainkan kawan sewarga 

dari orang-orang kudus dan anggota-anggota 

keluarga Allah,

20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan 

para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai 

batu penjuru.

21 Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, 

rapih tersusun, menjadi bait Allah yang 

kudus, di dalam Tuhan.

22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan 

menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh.

Lihat juga #1; #4; #5; Ulangan 32:43; Yesaya 19:16-22; Yesaya 
49:6; Roma 15:9; Efesus 3:6-8; 1 Petrus 2:10.

B07 Kemahakuasaan Mesias.
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YESAYA 22:22 Aku akan menaruh kunci 

rumah Daud ke atas bahunya: apabila ia 

membuka, tidak ada yang dapat menutup; 

apabila ia menutup, tidak ada yang dapat 

membuka.

MATIUS 16:18 Dan Akupun berkata 

kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di 

atas batu karang ini Aku akan mendirikan 

jemaat-Ku dan alam maut tidak akan 

menguasainya.

19 Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan 

Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan 

terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di 

dunia ini akan terlepas di sorga.”

MATIUS 18:18 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia 

ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu 

lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.

19 Dan lagi Aku berkata kepadamu: Jika dua 

orang dari padamu di dunia ini sepakat 

meminta apapun juga, permintaan mereka itu 

akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga.

WAHYU 1:18 dan Yang Hidup. Aku telah 

mati, namun lihatlah, Aku hidup, sampai 

selama-lamanya dan Aku memegang segala 

kunci maut dan kerajaan maut.

WAHYU 3:7 Dan tuliskanlah kepada 

malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah 

firman dari Yang Kudus, Yang Benar, yang 

memegang kunci Daud; apabila Ia membuka, 

tidak ada yang dapat menutup; apabila Ia 

menutup, tidak ada yang dapat membuka.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 24:13 Sebab beginilah akan terjadi 

di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-

bangsa, yaitu seperti pada waktu orang 

menjolok buah zaitun, seperti pada waktu 

pemetikan susulan, apabila panen buah 

anggur sudah berakhir.

14 Dengan suara nyaring mereka bersorak-

sorai, demi kemegahan TUHAN, mereka 

memekik dari sebelah barat:

15 Sebab itu permuliakanlah TUHAN di 

negeri-negeri timur, nama TUHAN, Allah 

Israel, di tanah-tanah pesisir laut!

16 Dari ujung bumi kami dengar nyanyian 

pujian: “Hormat bagi Yang Mahaadil!” Tetapi 

aku berkata: “Kurus merana aku, kurus 

merana aku. Celakalah aku! Sebab para 

penggarong menggarong, ya, terus-menerus 

mereka melakukan penggarongannya!”

YESAYA 12:5 Bermazmurlah bagi 

TUHAN, sebab perbuatan-Nya mulia; 

baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi!

6 Berserulah dan bersorak-sorailah, hai 

penduduk Sion, sebab Yang Mahakudus, 

Allah Israel, agung di tengah-tengahmu!”

YESAYA 42:10 Nyanyikanlah nyanyian 

baru bagi TUHAN dan pujilah Dia dari 

ujung bumi! Baiklah laut bergemuruh serta 

segala isinya dan pulau-pulau dengan segala 

penduduknya.

11 Baiklah padang gurun menyaringkan suara 

dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa 

yang didiami Kedar! Baiklah bersorak-sorai 

penduduk Bukit Batu, baiklah mereka 

berseru-seru dari puncak gunung-gunung!

12 Baiklah mereka memberi penghormatan 
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kepada TUHAN, dan memberitakan pujian 

yang kepada-Nya di pulau-pulau.

KISAH PARA RASUL 13:47 Sebab inilah yang 

diperintahkan kepada kami: Aku telah 

menentukan engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 

supaya engkau membawa keselamatan 

sampai ke ujung bumi.”

1 PETRUS 1:7 Maksud semuanya itu ialah 

untuk membuktikan kemurnian imanmu-

-yang jauh lebih tinggi nilainya dari pada 

emas yang fana, yang diuji kemurniannya 

dengan api--sehingga kamu memperoleh 

puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan 

pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-

Nya.

1 PETRUS 4:12 Saudara-saudara yang 

kekasih, janganlah kamu heran akan nyala 

api siksaan yang datang kepadamu sebagai 

ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar 

biasa terjadi atas kamu.

13 Sebaliknya, bersukacitalah, sesuai dengan 

bagian yang kamu dapat dalam penderitaan 

Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira 

dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan 

kemuliaan-Nya.

14 Berbahagialah kamu, jika kamu dinista 

karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, 

yaitu Roh Allah ada padamu.

WAHYU 15:2 Dan aku melihat sesuatu 

bagaikan lautan kaca bercampur api, dan 

di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang 

yang telah mengalahkan binatang itu dan 

patungnya dan bilangan namanya. Pada 

mereka ada kecapi Allah.

3 Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, 

hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, 

bunyinya: “Besar dan ajaib segala pekerjaan-

Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil 

dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala 

bangsa!

4 Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan 

yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab 

Engkau saja yang kudus; karena semua 

bangsa akan datang dan sujud menyembah 

Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala 

penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; #2; #3; #4.

H02 Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 24:18 Maka yang lari karena 

bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke 

dalam pelubang, dan yang naik dari dalam 

pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab 

tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan 

akan bergoncang dasar-dasar bumi.

19 Bumi remuk redam, bumi hancur luluh 

bumi goncang-gancing.

20 Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti 

orang mabuk dan goyang seperti gubuk 

yang ditiup angin; dosa pemberontakannya 

menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan 

tidak akan bangkit-bangkit lagi.

21 Maka pada hari itu TUHAN akan 

menghukum tentara langit di langit dan 

raja-raja bumi di atas bumi.

22 Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, 

seperti tahanan dimasukkan dalam liang; 

mereka akan dimasukkan dalam penjara dan 

akan dihukum sesudah waktu yang lama.

23 Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan  

matahari terik akan mendapat malu, sebab 
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TUHAN semesta alam akan memerintah di 

gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan 

menunjukkan kemuliaan-Nya di depan tua-

tua umat-Nya.

ZAKHARIA 14:4 Pada waktu itu kaki-Nya 

akan berjejak di bukit Zaitun yang terletak 

di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit 

Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke 

barat, sehingga terjadi suatu lembah yang 

sangat besar; setengah dari bukit itu akan 

bergeser ke utara dan setengah lagi ke 

selatan.

MATIUS 24:29 Segera sesudah siksaan pada 

masa itu, matahari akan menjadi gelap dan 

bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang 

akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa 

langit akan goncang.

IBRANI 12:22 Tetapi kamu sudah datang 

ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu 

malaikat, suatu kumpulan yang meriah,

23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang 

namanya terdaftar di sorga, dan kepada 

Allah, yang menghakimi semua orang, dan 

kepada roh-roh orang-orang benar yang 

telah menjadi sempurna,

24 dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian 

baru, dan kepada darah pemercikan, yang 

berbicara lebih kuat dari pada darah Habel.

WAHYU 6:12 Maka aku melihat, ketika 

Anak Domba itu membuka meterai yang 

keenam, sesungguhnya terjadilah gempa 

bumi yang dahsyat dan matahari menjadi 

hitam bagaikan karung rambut dan bulan 

menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.

WAHYU 6:14 Maka menyusutlah langit 

bagaikan gulungan kitab yang digulung 

dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-

pulau dari tempatnya.

15 Dan raja-raja di bumi dan pembesar-

pembesar serta perwira-perwira, dan orang-

orang kaya serta orang-orang berkuasa, 

dan semua budak serta orang merdeka 

bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-

celah batu karang di gunung.

16 Dan mereka berkata kepada gunung-gunung 

dan kepada batu-batu karang itu: “Runtuhlah 

menimpa kami dan sembunyikanlah kami 

terhadap Dia, yang duduk di atas takhta dan 

terhadap murka Anak Domba itu.”

17 Sebab sudah tiba hari besar murka mereka 

dan siapakah yang dapat bertahan?

Lihat juga #1; #2; #5; #6; Mazmur 149:6-9; Yesaya 4:1,2; Yesaya 
5:30; Yesaya 13:9-11; Markus 13:24-37; Lukas 21:25-36; Wahyu 

18:9.

D09 Mesias akan menjadi Penyelamat.

E11 Mesias akan memberikan hidup kekal.

H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H05 Kemuliaan dan kekuasaan Mesias yang 

akan datang. 

YESAYA 25:6 TUHAN semesta alam akan 

menyediakan di gunung Sion ini bagi segala 

bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan 

masakan yang bergemuk, suatu perjamuan 

dengan anggur yang tua benar, masakan 

yang bergemuk dan bersumsum, anggur 

yang tua yang disaring endapannya.

7 Dan di atas gunung ini TUHAN akan 

mengoyakkan kain perkabungan yang 

diselubungkan kepada segala suku bangsa 

dan tudung yang ditudungkan kepada segala 
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bangsa-bangsa.

8 Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya; 

dan Tuhan ALLAH akan menghapuskan air 

mata dari pada segala muka; dan aib umat-

Nya akan dijauhkan-Nya dari seluruh bumi, 

sebab TUHAN telah mengatakannya.

9 Pada waktu itu orang akan berkata: 

“Sesungguhnya, inilah Allah kita, yang kita 

nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. 

Inilah TUHAN yang kita nanti-nantikan; 

marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita 

oleh karena keselamatan yang diadakan-

Nya!”

10 Sebab tangan TUHAN akan melindungi 

gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak 

di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-

injak dalam lobang kotoran.

11 Apabila Moab mengembangkan tangannya 

di dalamnya seperti cara perenang 

mengembangkannya untuk berenang, maka 

TUHAN akan mematahkan kecongkakkan 

mereka dengan segala daya upaya mereka.

12 Maka kubu-kubu tembokmu yang tinggi 

akan ditumbangkan-Nya dan dirubuhkan-

Nya, dan dicampakkan-Nya ke tanah dan 

debu.

YEREMIA 33:10 Beginilah firman TUHAN: 

Di tempat ini, yang kamu katakan telah 

menjadi reruntuhan tanpa manusia dan 

tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di 

jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu 

tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa 

hewan,

11 akan terdengar lagi suara kegirangan 

dan suara sukacita, suara pengantin laki-

laki dan suara pengantin perempuan, 

suara orang-orang yang mengatakan: 

Bersyukurlah kepada TUHAN semesta 

alam, sebab TUHAN itu baik, bahwasanya 

untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!, 

sambil mempersembahkan korban syukur 

di rumah TUHAN. Sebab Aku akan 

memulihkan keadaan negeri ini seperti 

dahulu, firman TUHAN.

MATIUS 8:11 Aku berkata kepadamu: 

Banyak orang akan datang dari Timur dan 

Barat dan duduk makan bersama-sama 

dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam 

Kerajaan Sorga,

MATIUS 26:29 Akan tetapi Aku berkata 

kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak 

akan minum lagi hasil pokok anggur ini 

sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu 

yang baru, bersama-sama dengan kamu 

dalam Kerajaan Bapa-Ku.”

MATIUS 28:5 Akan tetapi malaikat itu 

berkata kepada perempuan-perempuan 

itu: “Janganlah kamu takut; sebab aku tahu 

kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.

6 Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, 

sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, 

lihatlah tempat Ia berbaring.

1 KORINTUS 15:26 Musuh yang 

terakhir, yang dibinasakan ialah maut.

1 KORINTUS 15:54 Dan sesudah 

yang dapat binasa ini mengenakan yang 

tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini 

mengenakan yang tidak dapat mati, maka 

akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: 

“Maut telah ditelan dalam kemenangan.

55 Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai 

maut, di manakah sengatmu?”

56 Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah 

hukum Taurat.
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57 Tetapi syukur kepada Allah, yang telah 

memberikan kepada kita kemenangan oleh 

Yesus Kristus, Tuhan kita.

2 KORINTUS 3:13 tidak seperti Musa, yang 

menyelubungi mukanya, supaya mata 

orang-orang Israel jangan melihat hilangnya 

cahaya yang sementara itu.

14 Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, 

sebab sampai pada hari ini selubung itu 

masih tetap menyelubungi mereka, jika 

mereka membaca perjanjian lama itu tanpa 

disingkapkan, karena hanya Kristus saja 

yang dapat menyingkapkannya.

15 Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali 

mereka membaca kitab Musa, ada selubung 

yang menutupi hati mereka.

16 Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada 

Tuhan, maka selubung itu diambil dari 

padanya.

17 Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada 

Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.

18 Dan kita semua mencerminkan 

kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak 

berselubung. Dan karena kemuliaan itu 

datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, 

maka kita diubah menjadi serupa dengan 

gambar-Nya, dalam kemuliaan yang 

semakin besar.

2 TIMOTIUS 1:10 dan yang sekarang 

dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat 

kita Yesus Kristus, yang oleh Injil 

telah mematahkan kuasa maut dan 

mendatangkan hidup yang tidak dapat 

binasa.

IBRANI 2:14 Karena anak-anak itu adalah 

anak-anak dari darah dan daging, maka Ia 

juga menjadi sama dengan mereka dan 

mendapat bagian dalam keadaan mereka, 

supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan 

dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut;

15 dan supaya dengan jalan demikian Ia 

membebaskan mereka yang seumur 

hidupnya berada dalam perhambaan oleh 

karena takutnya kepada maut.

WAHYU 7:15 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 di atas mereka.

16 Mereka tidak akan menderita lapar dan 

dahaga lagi, dan matahari atau panas terik 

tidak akan menimpa mereka lagi.

17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah 

takhta itu, akan menggembalakan mereka 

dan akan menuntun mereka ke mata air 

kehidupan. Dan Allah akan menghapus 

segala air mata dari mata mereka.”

WAHYU 19:7 Marilah kita bersukacita dan 

bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena 

hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan 

pengantin-Nya telah siap sedia.

8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya 

memakai kain lenan halus yang berkilau-

kilauan dan yang putih bersih!” (Lenan 

halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang 

benar dari orang-orang kudus.)

9 Lalu ia berkata kepadaku: “Tuliskanlah: 

Berbahagialah mereka yang diundang ke 

perjamuan kawin Anak Domba.” Katanya 

lagi kepadaku: “Perkataan ini adalah benar, 

perkataan-perkataan dari Allah.”

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

YESAYA



232

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari 

mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; 

tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap 

tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu 

yang lama itu telah berlalu.”

Lihat juga #1; #2; #5; Yesaya 61:10,11; Yeremia 25:10; Yoel 2:16; 
Matius 22:1-14; Matius 25:1-13; Matius 27:51,52; Yohanes 3:29; 

Yohanes 11:25,26; Efesus 3:5,6; Ibrani 12:22-26; Wahyu 1:7,17,18; 
Wahyu 20:14.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 26:1 Pada waktu itu nyanyian ini 

akan dinyanyikan di tanah Yehuda: “Pada 

kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan 

kita TUHAN telah memasang tembok dan 

benteng.

2 Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk 

bangsa yang benar dan yang tetap setia!

3 Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai 

sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya.

4 Percayalah kepada TUHAN selama-lamanya, 

sebab TUHAN ALLAH adalah gunung batu 

yang kekal.

YESAYA 9:5 Sebab seorang anak 

telah lahir untuk kita, seorang putera 

telah diberikan untuk kita; lambang 

pemerintahan ada di atas bahunya, dan 

namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, 

Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja 

Damai.

6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera 

tidak akan berkesudahan di atas takhta 

Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia 

mendasarkan dan mengokohkannya dengan 

keadilan dan kebenaran dari sekarang 

sampai selama-lamanya. Kecemburuan 

TUHAN semesta alam akan melakukan hal 

ini.

YESAYA 57:19 Aku akan menciptakan puji-

pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka 

yang jauh dan bagi mereka yang dekat--

firman TUHAN--Aku akan menyembuhkan 

dia!

20 Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut 

yang berombak-ombak sebab tidak dapat 

tetap tenang, dan arusnya menimbulkan 

sampah dan lumpur.

21 Tiada damai bagi orang-orang fasik itu,” 

firman Allahku.

YOHANES 14:27 Damai sejahtera 

Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-

Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang 

Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh 

dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan 

gentar hatimu.

KISAH PARA RASUL 2:47 sambil memuji 

Allah. Dan mereka disukai semua orang. 

Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah 

mereka dengan orang yang diselamatkan.

ROMA 5:1 Sebab itu, kita yang 

dibenarkan karena iman, kita hidup dalam 

damai sejahtera dengan Allah oleh karena 

Tuhan kita, Yesus Kristus.

EFESUS 2:14 Karena Dialah damai 

sejahtera kita, yang telah mempersatukan 

kedua pihak dan yang telah merubuhkan 

tembok pemisah, yaitu perseteruan,

15 sebab dengan mati-Nya sebagai manusia Ia 

telah membatalkan hukum Taurat dengan 
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segala perintah dan ketentuannya, untuk 

menciptakan keduanya menjadi satu 

manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan 

itu mengadakan damai sejahtera,

16 dan untuk memperdamaikan keduanya, di 

dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, 

dengan melenyapkan perseteruan pada salib 

itu.

Lihat juga #1; #2; #4; #7; Ulangan 32:4,15; 1 Samuel 2:2; 
Mazmur 18:2; Mazmur 106:5; Yesaya 50:10; Yeremia 17:7,8; 

Filipi 4:7; 1 Petrus 2:9.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YESAYA 26:19 Ya, TUHAN, orang-orang-

Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat 

mereka akan bangkit pula. Hai orang-

orang yang sudah dikubur di dalam tanah 

bangkitlah dan bersorak-sorai! Sebab embun 

TUHAN ialah embun terang, dan bumi 

akan melahirkan arwah kembali.

20 Mari bangsaku, masuklah ke dalam 

kamarmu, tutuplah pintumu sesudah 

engkau masuk, bersembunyilah barang 

sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu.

21 Sebab sesungguhnya, TUHAN mau keluar 

dari tempat-Nya untuk menghukum 

penduduk bumi karena kesalahannya, 

dan bumi tidak lagi menyembunyikan 

darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi 

menutupi orang-orang yang mati terbunuh 

di sana.

MAZMUR 71:20 Engkau yang telah membuat 

aku mengalami banyak kesusahan dan 

malapetaka, Engkau akan menghidupkan 

aku kembali, dan dari samudera raya bumi 

Engkau akan menaikkan aku kembali.

YESAYA 25:8 Ia akan meniadakan maut 

untuk seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan 

menghapuskan air mata dari pada segala 

muka; dan aib umat-Nya akan dijauhkan-

Nya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah 

mengatakannya.

DANIEL 12:2 Dan banyak dari antara 

orang-orang yang telah tidur di dalam 

debu tanah, akan bangun, sebagian untuk 

mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk 

mengalami kehinaan dan kengerian yang 

kekal.

YOHANES 5:28 Janganlah kamu heran akan 

hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa 

semua orang yang di dalam kuburan akan 

mendengar suara-Nya,

29 dan mereka yang telah berbuat baik akan 

keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, 

tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan 

bangkit untuk dihukum.

YOHANES 11:25 Jawab Yesus: “Akulah 

kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya 

kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah 

mati,

26 dan setiap orang yang hidup dan yang 

percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-

lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?”

KISAH PARA RASUL 24:15 Aku menaruh 

pengharapan kepada Allah, sama seperti 

mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan 

semua orang mati, baik orang-orang yang 

benar maupun orang-orang yang tidak 

benar.

1 TESALONIKA 4:14 Karena jikalau 

kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan 
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telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa 

mereka yang telah meninggal dalam Yesus 

akan dikumpulkan Allah bersama-sama 

dengan Dia.

15 Ini kami katakan kepadamu dengan firman 

Tuhan: kita yang hidup, yang masih tinggal 

sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali 

tidak akan mendahului mereka yang telah 

meninggal.

WAHYU 20:5 Tetapi orang-orang mati yang 

lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 

yang seribu tahun itu. Inilah kebangkitan 

pertama.

6 Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat 

bagian dalam kebangkitan pertama itu. 

Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi 

atas mereka, tetapi mereka akan menjadi 

imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka 

akan memerintah sebagai raja bersama-

sama dengan Dia, seribu tahun lamanya.

WAHYU 20:12 Dan aku melihat orang-

orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan 

takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan 

dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab 

kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi 

menurut perbuatan mereka, berdasarkan 

apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

13 Maka laut menyerahkan orang-orang 

mati yang ada di dalamnya, dan maut 

dan kerajaan maut menyerahkan orang-

orang mati yang ada di dalamnya, dan 

mereka dihakimi masing-masing menurut 

perbuatannya.

Lihat juga #5; #6; Yehezkiel 37:1-14.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 27:1 Pada waktu itu TUHAN 

akan melaksanakan hukuman dengan 

pedang-Nya yang keras, besar dan kuat 

atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas 

Lewiatan, ular yang melingkar, dan Ia akan 

membunuh ular naga yang di laut.

2 Pada waktu itu akan dikatakan: 

“Bernyanyilah tentang kebun anggur yang 

elok!

3 Aku, TUHAN, penjaganya; setiap saat 

Aku menyiraminya. Supaya jangan orang 

mengganggunya, siang malam Aku 

menjaganya;

6 Pada hari-hari yang akan datang, Yakub 

akan berakar, Israel akan berkembang 

dan bertunas dan memenuhi muka bumi 

dengan hasilnya.

12 Maka pada waktu itu TUHAN akan 

mengirik mulai dari sungai Efrat 

sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan 

dikumpulkan satu demi satu, hai orang 

Israel!

13 Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, 

dan akan datang mereka yang hilang di 

tanah Asyur serta mereka yang terbuang 

ke tanah Mesir untuk sujud menyembah 

kepada TUHAN di gunung yang kudus, di 

Yerusalem.

YESAYA 4:2 Pada waktu itu tunas yang 

ditumbuhkan TUHAN akan menjadi 

kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah 

menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi 

orang-orang Israel yang terluput.
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LUKAS 3:8 Jadi hasilkanlah buah-

buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan 

janganlah berpikir dalam hatimu: Abraham 

adalah bapa kami! Karena aku berkata 

kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-

anak bagi Abraham dari batu-batu ini!

YOHANES 10:27 Domba-domba-Ku 

mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal 

mereka dan mereka mengikut Aku,

28 dan Aku memberikan hidup yang kekal 

kepada mereka dan mereka pasti tidak 

akan binasa sampai selama-lamanya dan 

seorangpun tidak akan merebut mereka dari 

tangan-Ku.

29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-

Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan 

seorangpun tidak dapat merebut mereka 

dari tangan Bapa.

30 Aku dan Bapa adalah satu.”

YOHANES 15:5 Akulah pokok anggur dan 

kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa 

tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, 

ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu 

tidak dapat berbuat apa-apa.

YOHANES 15:8 Dalam hal inilah Bapa-Ku 

dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah 

banyak dan dengan demikian kamu adalah 

murid-murid-Ku.”

YOHANES 15:16 Bukan kamu yang memilih 

Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan 

Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu 

pergi dan menghasilkan buah dan buahmu 

itu tetap, supaya apa yang kamu minta 

kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya 

kepadamu.

WAHYU 20:2 ia menangkap naga, si 

ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. Dan ia 

mengikatnya seribu tahun lamanya,

WAHYU 20:7 Dan setelah masa seribu 

tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari 

penjaranya,

WAHYU 20:10 dan Iblis, yang menyesatkan 

mereka, dilemparkan ke dalam lautan api 

dan belerang, yaitu tempat binatang dan 

nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang 

malam sampai selama-lamanya.

WAHYU 22:2 Di tengah-tengah jalan kota 

itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai 

itu, ada pohon-pohon kehidupan yang 

berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; 

dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.

Lihat juga #1; #2; #3; Yesaya 5:1-7; Yesaya 26:1; Yesaya 46:4; 
Matius 21:28-46; Kolose 1:5,6.

E01 Jenis pelayanan Mesias.

     

YESAYA 28:15 Karena kamu telah berkata: 

“Kami telah mengikat perjanjian dengan 

maut, dan dengan dunia maut kami telah 

mengadakan persetujuan; biarpun cemeti 

berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak 

akan kena; sebab kami telah membuat 

bohong sebagai perlindungan kami, dan 

dalam dusta kami menyembunyikan diri,”

16 sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: 

“Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai 

dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, 

sebuah batu penjuru yang mahal, suatu 
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dasar yang teguh: Siapa yang percaya, tidak 

akan gelisah!

MAZMUR 118:22 Batu yang dibuang oleh 

tukang-tukang bangunan telah menjadi batu 

penjuru.

MATIUS 21:42 Kata Yesus kepada mereka: 

“Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab 

Suci: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang 

bangunan telah menjadi batu penjuru: hal 

itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan 

ajaib di mata kita.

KISAH PARA RASUL 4:11 Yesus adalah batu 

yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan-

-yaitu kamu sendiri--,namun ia telah 

menjadi batu penjuru.

12 Dan keselamatan tidak ada di dalam 

siapapun juga selain di dalam Dia, sebab 

di bawah kolong langit ini tidak ada nama 

lain yang diberikan kepada manusia yang 

olehnya kita dapat diselamatkan.”

ROMA 9:31 Tetapi: bahwa Israel, 

sungguhpun mengejar hukum yang akan 

mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai 

kepada hukum itu.

32 Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya 

bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. 

Mereka tersandung pada batu sandungan,

33 seperti ada tertulis: “Sesungguhnya, Aku 

meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan 

dan sebuah batu sandungan, dan siapa 

yang percaya kepada-Nya, tidak akan 

dipermalukan.”

1 KORINTUS 3:11 Karena tidak ada seorangpun 

yang dapat meletakkan dasar lain dari pada 

dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus 

Kristus.

EFESUS 2:17 Ia datang dan memberitakan 

damai sejahtera kepada kamu yang “jauh” 

dan damai sejahtera kepada mereka yang 

“dekat”,

18 karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu 

Roh beroleh jalan masuk kepada Bapa.

19 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing 

dan pendatang, melainkan kawan sewarga 

dari orang-orang kudus dan anggota-anggota 

keluarga Allah,

20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan 

para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai 

batu penjuru.

21 Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, 

rapih tersusun, menjadi bait Allah yang 

kudus, di dalam Tuhan.

22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan 

menjadi tempat kediaman Allah, di dalam 

Roh.

1 PETRUS 2:4 Dan datanglah kepada-Nya, 

batu yang hidup itu, yang memang dibuang 

oleh manusia, tetapi yang dipilih dan 

dihormat di hadirat Allah.

5 Dan biarlah kamu juga dipergunakan 

sebagai batu hidup untuk pembangunan 

suatu rumah rohani, bagi suatu imamat 

kudus, untuk mempersembahkan 

persembahan rohani yang karena Yesus 

Kristus berkenan kepada Allah.

6 Sebab ada tertulis dalam Kitab Suci: 

“Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion 

sebuah batu yang terpilih, sebuah batu 

penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya 

kepada-Nya, tidak akan dipermalukan.”

7 Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia 

mahal, tetapi bagi mereka yang tidak 

percaya: “Batu yang telah dibuang oleh 
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tukang-tukang bangunan, telah menjadi 

batu penjuru, juga telah menjadi batu 

sentuhan dan suatu batu sandungan.”

8 Mereka tersandung padanya, karena mereka 

tidak taat kepada Firman Allah; dan untuk 

itu mereka juga telah disediakan.

Lihat juga Kejadian 49:24; Yesaya 8:14; Hosea 2:18-20; Zakharia 
3:9; Markus 12:10; Lukas 20:17,18.

F03 Mesias akan ditolak.

YESAYA 29:10 Sebab TUHAN telah 

membuat kamu tidur nyenyak; matamu-

-yakni para nabi--telah dipejamkan-Nya 

dan mukamu--yaitu para pelihat--telah 

ditudungi-Nya.

13 Dan Tuhan telah berfirman: “Oleh karena 

bangsa ini datang mendekat dengan 

mulutnya dan memuliakan Aku dengan 

bibirnya, padahal hatinya menjauh dari 

pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah 

perintah manusia yang dihafalkan,

14 maka sebab itu, sesungguhnya, Aku akan 

melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada 

bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan; 

hikmat orang-orangnya yang berhikmat 

akan hilang, dan kearifan orang-orangnya 

yang arif akan bersembunyi.”

MAZMUR 69:23 Biarlah jamuan yang di 

depan mereka menjadi jerat, dan selamatan 

mereka menjadi perangkap.

YEHEZKIEL 33:32 Sungguh, engkau bagi 

mereka seperti seorang yang melagukan 

syair cinta kasih dengan suara yang merdu, 

dan yang pandai main kecapi; mereka 

mendengar apa yang kauucapkan, tetapi 

mereka sama sekali tidak melakukannya.

33 Kalau hal itu datang--dan sungguh akan 

datang! --mereka akan mengetahui bahwa 

seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.”

MATIUS 15:7 Hai orang-orang munafik! 

Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu:

8 Bangsa ini memuliakan Aku dengan 

bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.

9 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, 

sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah 

perintah manusia.”

MARKUS 4:11 Jawab-Nya: “Kepadamu telah 

diberikan rahasia Kerajaan Allah, tetapi 

kepada orang-orang luar segala sesuatu 

disampaikan dalam perumpamaan,

12 supaya: Sekalipun melihat, mereka tidak 

menanggap, sekalipun mendengar, mereka 

tidak mengerti, supaya mereka jangan 

berbalik dan mendapat ampun.”

MARKUS 7:6 Jawab-Nya kepada mereka: 

“Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai 

orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: 

Bangsa ini memuliakan Aku dengan 

bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku.

7 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, 

sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah 

perintah manusia.

8 Perintah Allah kamu abaikan untuk 

berpegang pada adat istiadat manusia.”

KISAH PARA RASUL 28:26 Pergilah kepada 

bangsa ini, dan katakanlah: Kamu akan 

mendengar dan mendengar, namun tidak 

mengerti, kamu akan melihat dan melihat, 

namun tidak menanggap.

27 Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan 
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telinganya berat mendengar, dan matanya 

melekat tertutup; supaya jangan mereka 

melihat dengan matanya dan mendengar 

dengan telinganya dan mengerti dengan 

hatinya, lalu berbalik sehingga Aku 

menyembuhkan mereka.

ROMA 11:7 Jadi bagaimana? Israel 

tidak memperoleh apa yang dikejarnya, 

tetapi orang-orang yang terpilih telah 

memperolehnya. Dan orang-orang yang lain 

telah tegar hatinya,

8 seperti ada tertulis: “Allah membuat mereka 

tidur nyenyak, memberikan mata untuk 

tidak melihat dan telinga untuk tidak 

mendengar, sampai kepada hari sekarang 

ini.”

9 Dan Daud berkata: “Biarlah jamuan mereka 

menjadi jerat dan perangkap, penyesatan 

dan pembalasan bagi mereka.

10 Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, 

sehingga mereka tidak melihat, dan 

buatlah punggung mereka terus-menerus 

membungkuk.”

Lihat juga Yesaya 6:9,10; Yesaya 30:10; Yesaya 35:5; Yesaya 44:18; 
Yeremia 12:2; Yehezkiel 33:31; Mikha 3:6; Matius 15:2-6; Markus 

7:1,2; 2 Korintus 4:4; 2 Tesalonika 2:9-12.

E05 Mujizat-mujizat Mesias.

YESAYA 29:18 Pada waktu itu orang-orang 

tuli akan mendengar perkataan-perkataan 

sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman 

dan kegelapan mata orang-orang buta akan 

melihat.

MATIUS 11:5 orang buta melihat, orang 

lumpuh berjalan, orang kusta menjadi 

tahir, orang tuli mendengar, orang mati 

dibangkitkan dan kepada orang miskin 

diberitakan kabar baik.

MATIUS 13:14 Maka pada mereka genaplah 

nubuat Yesaya, yang berbunyi: Kamu akan 

mendengar dan mendengar, namun tidak 

mengerti, kamu akan melihat dan melihat, 

namun tidak menanggap.

15 Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan 

telinganya berat mendengar, dan matanya 

melekat tertutup; supaya jangan mereka 

melihat dengan matanya dan mendengar 

dengan telinganya dan mengerti dengan 

hatinya, lalu berbalik sehingga Aku 

menyembuhkan mereka.

16 Tetapi berbahagialah matamu karena 

melihat dan telingamu karena mendengar.

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

19 untuk memberitakan pembebasan kepada 

orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 

orang-orang buta, untuk membebaskan 

orang-orang yang tertindas, untuk 

memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 

datang.”

LUKAS 7:22 Dan Yesus menjawab 

mereka: “Pergilah, dan katakanlah kepada 

Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu 

dengar: Orang buta melihat, orang lumpuh 

berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang 

tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan 

kepada orang miskin diberitakan kabar baik.

KISAH PARA RASUL 26:18 untuk membuka 

mata mereka, supaya mereka berbalik dari 

kegelapan kepada terang dan dari kuasa 
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Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh 

iman mereka kepada-Ku memperoleh 

pengampunan dosa dan mendapat bagian 

dalam apa yang ditentukan untuk orang-

orang yang dikuduskan.

2 KORINTUS 3:14 Tetapi pikiran mereka telah 

menjadi tumpul, sebab sampai pada hari 

ini selubung itu masih tetap menyelubungi 

mereka, jika mereka membaca perjanjian 

lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya 

Kristus saja yang dapat menyingkapkannya.

15 Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali 

mereka membaca kitab Musa, ada selubung 

yang menutupi hati mereka.

16 Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada 

Tuhan, maka selubung itu diambil dari 

padanya.

17 Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada 

Roh Allah, di situ ada kemerdekaan.

18 Dan kita semua mencerminkan 

kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak 

berselubung. Dan karena kemuliaan itu 

datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, 

maka kita diubah menjadi serupa dengan 

gambar-Nya, dalam kemuliaan yang 

semakin besar.

EFESUS 1:17 dan meminta kepada Allah 

Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang 

mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu 

Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia 

dengan benar.

18 Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu 

terang, agar kamu mengerti pengharapan 

apakah yang terkandung dalam panggilan-

Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian yang 

ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus,

YAKOBUS 1:21 Sebab itu buanglah 

segala sesuatu yang kotor dan kejahatan 

yang begitu banyak itu dan terimalah 

dengan lemah lembut firman yang 

tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa 

menyelamatkan jiwamu.

WAHYU 3:18 maka Aku menasihatkan 

engkau, supaya engkau membeli dari pada-

Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, 

agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian 

putih, supaya engkau memakainya, agar 

jangan kelihatan ketelanjanganmu yang 

memalukan; dan lagi minyak untuk melumas 

matamu, supaya engkau dapat melihat.

Lihat juga Ulangan 29:4; Mazmur 12:6; Yesaya 29:10-12,16; 
Yesaya 42:16-19; Markus 7:37; 2 Korintus 4:2-6; 1 Petrus 2:9.

B17 Kelembutan dan kelemahan Mesias.

B24 Tuhan dan Mesias memberikan sukacita 

dan kegembiraan kepada orang benar dan 

orang percaya.

YESAYA 29:19 Orang-orang yang sengsara 

akan tambah bersukaria di dalam TUHAN, 

dan orang-orang miskin di antara manusia 

akan bersorak-sorak di dalam Yang 

Mahakudus, Allah Israel!

IMAMAT 23:40 Pada hari yang pertama 

kamu harus mengambil buah-buah dari 

pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah 

pohon-pohon korma, ranting-ranting 

dari pohon-pohon yang rimbun dan dari 

pohon-pohon gandarusa dan kamu harus 

bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, 

tujuh hari lamanya.

ULANGAN 16:11 Haruslah engkau bersukaria 

di hadapan TUHAN, Allahmu, engkau 
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ini dan anakmu laki-laki serta anakmu 

perempuan, hambamu laki-laki dan 

hambamu perempuan, dan orang Lewi yang 

di dalam tempatmu, dan orang asing, anak 

yatim dan janda, yang di tengah-tengahmu, 

di tempat yang akan dipilih TUHAN, 

Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam 

di sana.

MAZMUR 5:12 Tetapi semua orang yang 

berlindung pada-Mu akan bersukacita, 

mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, 

karena Engkau menaungi mereka; dan 

karena Engkau akan bersukaria orang-orang 

yang mengasihi nama-Mu.

MAZMUR 32:11 Bersukacitalah dalam 

TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang-

orang benar; bersorak-sorailah, hai orang-

orang jujur!

MAZMUR 64:11 Orang benar akan 

bersukacita karena TUHAN dan berlindung 

pada-Nya; semua orang yang jujur akan 

bermegah.

MAZMUR 68:4 Tetapi orang-orang benar 

bersukacita, mereka beria-ria di hadapan 

Allah, bergembira dan bersukacita.

MAZMUR 107:30 Mereka bersukacita, sebab 

semuanya reda, dan dituntun-Nya mereka 

ke pelabuhan kesukaan mereka.

MAZMUR 118:24 Inilah hari yang dijadikan 

TUHAN, marilah kita bersorak-sorak dan 

bersukacita karenanya!

MAZMUR 149:2 Biarlah Israel bersukacita 

atas Yang menjadikannya, biarlah bani Sion 

bersorak-sorak atas raja mereka!

KIDUNG AGUNG 1:4 Tariklah aku di 

belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi! 

Sang raja telah membawa aku ke dalam 

maligai-maligainya. Kami akan bersorak-

sorai dan bergembira karena engkau, kami 

akan memuji cintamu lebih dari pada 

anggur! Layaklah mereka cinta kepadamu!

YESAYA 9:2 Engkau telah menimbulkan 

banyak sorak-sorak, dan sukacita yang besar; 

mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, 

seperti sukacita di waktu panen, seperti 

orang bersorak-sorak di waktu membagi-

bagi jarahan.

YESAYA 25:9 Pada waktu itu orang akan 

berkata: “Sesungguhnya, inilah Allah 

kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita 

diselamatkan. Inilah TUHAN yang kita 

nanti-nantikan; marilah kita bersorak-sorak 

dan bersukacita oleh karena keselamatan 

yang diadakan-Nya!”

YEREMIA 31:12 Mereka akan datang 

bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka 

mereka akan berseri-seri karena kebajikan 

TUHAN, karena gandum, anggur dan 

minyak, karena anak-anak kambing domba 

dan lembu sapi; hidup mereka akan seperti 

taman yang diairi baik-baik, mereka tidak 

akan kembali lagi merana.

13 Pada waktu itu anak-anak dara akan 

bersukaria menari beramai-ramai, 

orang-orang muda dan orang-orang tua 

akan bergembira. Aku akan mengubah 

perkabungan mereka menjadi kegirangan, 

akan menghibur mereka dan menyukakan 

mereka sesudah kedukaan mereka.
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HABAKUK 3:18 namun aku akan bersorak-

sorak di dalam TUHAN, beria-ria di dalam 

Allah yang menyelamatkan aku.

ZAKHARIA 2:10 Bersorak-sorailah dan 

bersukarialah, hai puteri Sion, sebab 

sesungguhnya Aku datang dan diam di 

tengah-tengahmu, demikianlah firman 

TUHAN;

MATIUS 5:3 Berbahagialah orang yang 

miskin di hadapan Allah, karena merekalah 

yang empunya Kerajaan Sorga.

MATIUS 5:5 Berbahagialah orang 

yang lemah lembut, karena mereka akan 

memiliki bumi.

MATIUS 11:29 Pikullah kuk yang Kupasang 

dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah 

lembut dan rendah hati dan jiwamu akan 

mendapat ketenangan.

LUKAS 1:14 Engkau akan bersukacita 

dan bergembira, bahkan banyak orang akan 

bersukacita atas kelahirannya itu.

LUKAS 2:10 Lalu kata malaikat itu kepada 

mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya 

aku memberitakan kepadamu kesukaan 

besar untuk seluruh bangsa:

YOHANES 3:29 Yang empunya mempelai 

perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi 

sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri 

dekat dia dan yang mendengarkannya, 

sangat bersukacita mendengar suara 

mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, 

dan sekarang sukacitaku itu penuh.

YOHANES 16:22 Demikian juga kamu 

sekarang diliputi dukacita, tetapi Aku 

akan melihat kamu lagi dan hatimu akan 

bergembira dan tidak ada seorangpun yang 

dapat merampas kegembiraanmu itu dari 

padamu.

YOHANES 20:20 Dan sesudah berkata 

demikian, Ia menunjukkan tangan-Nya 

dan lambung-Nya kepada mereka. Murid-

murid itu bersukacita ketika mereka melihat 

Tuhan.

KISAH PARA RASUL 5:41 Rasul-rasul itu 

meninggalkan sidang Mahkamah Agama 

dengan gembira, karena mereka telah 

dianggap layak menderita penghinaan oleh 

karena Nama Yesus.

KISAH PARA RASUL 13:48 Mendengar itu 

bergembiralah semua orang yang tidak 

mengenal Allah dan mereka memuliakan 

firman Tuhan; dan semua orang yang 

ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, 

menjadi percaya.

KISAH PARA RASUL 13:52 Dan murid-murid 

di Antiokhia penuh dengan sukacita dan 

dengan Roh Kudus.

FILIPI 2:17 Tetapi sekalipun darahku 

dicurahkan pada korban dan ibadah 

imanmu, aku bersukacita dan aku 

bersukacita dengan kamu sekalian.

18 Dan kamu juga harus bersukacita demikian 

dan bersukacitalah dengan aku.

FILIPI 4:4 Bersukacitalah senantiasa 

dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: 
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Bersukacitalah!

1 TESALONIKA 3:9 Sebab ucapan 

syukur apakah yang dapat kami 

persembahkan kepada Allah atas segala 

sukacita, yang kami peroleh karena kamu, di 

hadapan Allah kita?

1 PETRUS 4:13 Sebaliknya, bersukacitalah, 

sesuai dengan bagian yang kamu dapat 

dalam penderitaan Kristus, supaya kamu 

juga boleh bergembira dan bersukacita pada 

waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya.

1 YOHANES 1:4 Dan semuanya ini kami 

tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami 

menjadi sempurna.

Lihat juga Bilangan 10:10; Ulangan 12:7,12,18; Ulangan 14:26; 
Ulangan 16:14; Ulangan 26:11; Ulangan 27:7; 1 Samuel 2:1; 
1 Raja-raja 1:39,40; 1 Tawarikh 15:16; 2 Tawarikh 29:30; 2 

Tawarikh 30:23,26; Nehemia 8:10,11,16; Nehemia 12:43,44; Ester 
9:22; Mazmur 2:11; Mazmur 9:3,14; Mazmur 13:6; Mazmur 14:7; 

Mazmur 16:9,11; Mazmur 28:7; Mazmur 31:8; Mazmur 32:7; 
Mazmur 33:1,3,21; Mazmur 34:3; Mazmur 35:9,27; Mazmur 

40:17; Mazmur 43:4; Mazmur 45:9,15; Mazmur 48:12; Mazmur 
51:10,12,14; Mazmur 53:7; Mazmur 59:17; Mazmur 63:6,7,11; 
Mazmur 66:6; Mazmur 67:5; Mazmur 69:33; Mazmur 70:5; 

Mazmur 81:2; Mazmur 89:17; Mazmur 90:14,15; Mazmur 92:5; 
Mazmur 95:1; Mazmur 96:11,12; Mazmur 97:1,8,11,12; Mazmur 

98:4; Mazmur 100:2; Mazmur 104:34; Mazmur 105:3,43; 
Mazmur 106:5; Mazmur 107:42; Mazmur 119:14,62,74,111; 
Mazmur 122:1; Mazmur 126:3; Mazmur 149:5; Amsal 10:28; 

Amsal 15:15; Yesaya 9:2; Yesaya 12:3,6; Yesaya 24:14; Yesaya 30:29; 
Yesaya 35:1,2,10; Yesaya 41:16; Yesaya 44:23; Yesaya 51:5,13; Yesaya 

54:1; Yesaya 55:12; Yesaya 56:7; Yesaya 60:15; Yesaya 61:3,7,10; 
Yesaya 62:5; Yesaya 65:18,19; Yesaya 66:2,10,14; Yeremia 15:16; 
Yeremia 33:9,11; Yeremia 49:25; Yoel 2:21,23; Zefanya 3:14,17; 

Zakharia 8:19; Zakharia 9:9; Zakharia 10:7; Matius 2:10; Matius 
5:12; Matius 13:44; Lukas 1:47,58; Lukas 6:23; Lukas 10:17,20; 
Lukas 15:7,23,32; Lukas 19:6,37; Lukas 24:41,52; Yohanes 4:36; 
Yohanes 8:56; Yohanes 14:28; Yohanes 15:11; Yohanes 16:20,24; 

Yohanes 17:13; Kisah Para Rasul 2:26,28,46,47; Kisah Para Rasul 
8:8,39; Kisah Para Rasul 11:23; Kisah Para Rasul 14:17; Kisah 
Para Rasul 15:3,31; Kisah Para Rasul 16:34; Kisah Para Rasul 
20:24; Roma 12:12,15; Roma 14:17; Roma 15:10,13; 1 Korintus 

12:26; 2 Korintus 1:24; 2 Korintus 2:3; 2 Korintus 7:4; 2 Korintus 
8:2; Galatia 5:22; Filipi 1:4,18,25; Filipi 2:2,29; Filipi 3:1; Filipi 4:1; 
Kolose 1:11; 1 Tesalonika 1:6; 1 Tesalonika 2:20; 1 Tesalonika 3:9; 2 
Timotius 1:4; Ibrani 10:34; 1 Petrus 1:6,8; Yohanes 1:12,4; Wahyu 

14:3; Wahyu 19:7.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 29:22 Sebab itu beginilah firman 

TUHAN, Allah kaum keturunan Yakub, Dia 

yang telah membebaskan Abraham: “Mulai 

sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, 

dan mukanya tidak lagi pucat.

23 Sebab pada waktu mereka, keturunan 

Yakub itu, melihat apa yang dibuat tangan-

Ku di tengah-tengahnya, mereka akan 

menguduskan nama-Ku; mereka akan 

menguduskan Yang Kudus, Allah Yakub, 

dan mereka akan gentar kepada Allah Israel;

24 orang-orang yang sesat pikiran akan 

mendapat pengertian, dan orang-orang 

yang bersungut-sungut akan menerima 

pengajaran.”

KISAH PARA RASUL 2:37 Ketika mereka 

mendengar hal itu hati mereka sangat 

terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus 

dan rasul-rasul yang lain: “Apakah yang 

harus kami perbuat, saudara-saudara?”

EFESUS 2:10 Karena kita ini buatan 

Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 

untuk melakukan pekerjaan baik, yang 

dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, 

supaya kita hidup di dalamnya.

1 TIMOTIUS 1:13 aku yang tadinya seorang 

penghujat dan seorang penganiaya dan 

seorang ganas, tetapi aku telah dikasihani-

Nya, karena semuanya itu telah kulakukan 

tanpa pengetahuan yaitu di luar iman.

Lihat juga #1; #2; #4; Yesaya 5:16; Yesaya 8:13; Matius 5:9; Lukas 
15:17-19; Yohanes 6:45; 2 Korintus 4:2-6; Galatia 5:22,23; 1 Petrus 

2:9.

D09 Mesias akan menjadi Penyelamat.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.
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YESAYA 30:18 Sebab itu TUHAN menanti-

nantikan saatnya hendak menunjukkan 

kasih-Nya kepada kamu; sebab itu Ia bangkit 

hendak menyayangi kamu. Sebab TUHAN 

adalah Allah yang adil; berbahagialah semua 

orang yang menanti-nantikan Dia!

19 Sungguh, hai bangsa di Sion yang 

diam di Yerusalem, engkau tidak akan 

terus menangis. Tentulah Tuhan akan 

mengasihani engkau, apabila engkau 

berseru-seru; pada saat Ia mendengar 

teriakmu, Ia akan menjawab.

20 Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti 

dan air serba sedikit, namun Pengajarmu 

tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi 

matamu akan terus melihat Dia,

YESAYA 30:21-25 

YESAYA 30:26 Maka terang bulan purnama 

akan seperti terang matahari terik dan 

terang matahari terik akan tujuh kali ganda, 

yaitu seperti terangnya tujuh hari, pada 

waktu TUHAN membalut luka umat-Nya 

dan menyembuhkan bekas pukulan.

YESAYA 30:27-28 

YESAYA 30:29 Kamu akan menyanyikan 

suatu nyanyian seperti pada waktu malam 

ketika orang menguduskan diri untuk 

perayaan, dan kamu akan bersuka hati 

seperti pada waktu orang berjalan diiringi 

suling hendak naik ke gunung TUHAN, ke 

Gunung Batu Israel.

YESAYA 30:30-33

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

IBRANI 8:10 “Maka inilah perjanjian yang 

Kuadakan dengan kaum Israel sesudah 

waktu itu,” demikianlah firman Tuhan. 

“Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal 

budi mereka dan menuliskannya dalam 

hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #2; #5.

E08 Keadilan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 32:1 Sesungguhnya, seorang 

raja akan memerintah menurut kebenaran, 

dan pemimpin-pemimpin akan memimpin 

menurut keadilan,

2 dan mereka masing-masing akan seperti 

tempat perteduhan terhadap angin dan 

tempat perlindungan terhadap angin ribut, 

seperti aliran-aliran air di tempat kering, 

seperti naungan batu yang besar, di tanah 

yang tandus.
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YESAYA 32:3,4

YESAYA 9:5 Sebab seorang anak 

telah lahir untuk kita, seorang putera 

telah diberikan untuk kita; lambang 

pemerintahan ada di atas bahunya, dan 

namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, 

Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja 

Damai.

6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera 

tidak akan berkesudahan di atas takhta 

Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia 

mendasarkan dan mengokohkannya dengan 

keadilan dan kebenaran dari sekarang 

sampai selama-lamanya. Kecemburuan 

TUHAN semesta alam akan melakukan hal 

ini.

MATIUS 5:6 Berbahagialah orang yang 

lapar dan haus akan kebenaran, karena 

mereka akan dipuaskan.

MATIUS 11:28 Marilah kepada-Ku, semua 

yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 

akan memberi kelegaan kepadamu.

YOHANES 4:14 tetapi barangsiapa minum 

air yang akan Kuberikan kepadanya, ia 

tidak akan haus untuk selama-lamanya. 

Sebaliknya air yang akan Kuberikan 

kepadanya, akan menjadi mata air di dalam 

dirinya, yang terus-menerus memancar 

sampai kepada hidup yang kekal.”

Lihat juga #1; #2; Yesaya 7:14; Mikha 5:3,4.

G04 Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 32:15 Sampai dicurahkan kepada 

kita Roh dari atas: Maka padang gurun akan 

menjadi kebun buah-buahan, dan kebun 

buah-buahan itu akan dianggap hutan.

16 Di padang gurun selalu akan berlaku 

keadilan dan di kebun buah-buahan akan 

tetap ada kebenaran.

17 Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh 

damai sejahtera, dan akibat kebenaran 

ialah ketenangan dan ketenteraman untuk 

selama-lamanya.

18 Bangsaku akan diam di tempat yang damai, 

di tempat tinggal yang tenteram di tempat 

peristirahatan yang aman.

YESAYA 44:3 Sebab Aku akan 

mencurahkan air ke atas tanah yang haus, 

dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. 

Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 

keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak 

cucumu.

YOHANES 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu 

pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri 

dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum!

38 Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti 

yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam 

hatinya akan mengalir aliran-aliran air 

hidup.”

39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan 

diterima oleh mereka yang percaya kepada-

Nya; sebab Roh itu belum datang, karena 

Yesus belum dimuliakan.

KISAH PARA RASUL 2:17 Akan terjadi pada 

hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah-
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-bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke 

atas semua manusia; maka anak-anakmu 

laki-laki dan perempuan akan bernubuat, 

dan teruna-terunamu akan mendapat 

penglihatan-penglihatan, dan orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi.

18 Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan 

perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada 

hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.

KISAH PARA RASUL 2:33 Dan sesudah Ia 

ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan 

menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, 

maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat 

dan dengar di sini.

GALATIA 5:22 Tetapi buah Roh ialah: 

kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan,

2 KORINTUS 3:8 betapa lebih besarnya lagi 

kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh!

TITUS 3:5 pada waktu itu Dia telah 

menyelamatkan kita, bukan karena 

perbuatan baik yang telah kita lakukan, 

tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian 

kelahiran kembali dan oleh pembaharuan 

yang dikerjakan oleh Roh Kudus,

6 yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita 

oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita,

Lihat juga #1; #2; #5; Amsal 1:23; Mazmur 104:30; Lukas 24:49.

B18 Kekudusan, keindahan dan kemuliaan 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

     

YESAYA 33:17 Engkau akan memandang 

raja dalam semaraknya, akan melihat negeri 

yang terbentang jauh.

YESAYA 33:18-19

YESAYA 33:20 Pandanglah Sion, kota 

pertemuan raya kita! Matamu akan melihat 

Yerusalem, tempat kediaman yang aman, 

kemah yang tidak berpindah-pindah, yang 

patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, 

dan semua talinya tidak akan putus.

21 Di situ kita akan melihat betapa mulia 

TUHAN kita: seperti tempat yang penuh 

sungai dan aliran yang lebar; perahu dayung 

tidak melaluinya, dan kapal besar tidak 

menyeberanginya.

22 Sebab TUHAN ialah Hakim kita, 

TUHAN ialah yang memberi hukum bagi 

kita; TUHAN ialah Raja kita, Dia akan 

menyelamatkan kita.

23 Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat 

mengikat teguh tiang layar di tempatnya, 

tidak dapat membentangkan layar. Pada 

waktu itu orang akan membagi-bagi 

rampasan banyak-banyak, dan orang-orang 

lumpuh akan menjarah jarahan.

24 Tidak seorangpun yang tinggal di situ 

akan berkata: “Aku sakit,” dan semua 

penduduknya akan diampuni kesalahannya.

YEREMIA 31:33 Tetapi beginilah perjanjian 

yang Kuadakan dengan kaum Israel sesudah 

waktu itu, demikianlah firman TUHAN: 

Aku akan menaruh Taurat-Ku dalam batin 

mereka dan menuliskannya dalam hati 
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mereka; maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

MATIUS 17:2 Lalu Yesus berubah rupa di 

depan mata mereka; wajah-Nya bercahaya 

seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi 

putih bersinar seperti terang.

MATIUS 21:5 Katakanlah kepada puteri 

Sion: Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia 

lemah lembut dan mengendarai seekor 

keledai, seekor keledai beban yang muda.

LUKAS 1:33 dan Ia akan menjadi raja 

atas kaum keturunan Yakub sampai selama-

lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan 

berkesudahan.”

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

YOHANES 17:24 Ya Bapa, Aku mau supaya, 

di manapun Aku berada, mereka juga 

berada bersama-sama dengan Aku, mereka 

yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar 

mereka memandang kemuliaan-Ku yang 

telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab 

Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia 

dijadikan.

YOHANES 18:37 Maka kata Pilatus kepada-

Nya: “Jadi Engkau adalah raja?” Jawab 

Yesus: “Engkau mengatakan, bahwa Aku 

adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan 

untuk itulah Aku datang ke dalam dunia 

ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang 

kebenaran; setiap orang yang berasal dari 

kebenaran mendengarkan suara-Ku.”

KISAH PARA RASUL 10:42 Dan Ia telah 

menugaskan kami memberitakan kepada 

seluruh bangsa dan bersaksi, bahwa Dialah 

yang ditentukan Allah menjadi Hakim atas 

orang-orang hidup dan orang-orang mati.

1 KORINTUS 15:24 Kemudian 

tiba kesudahannya, yaitu bilamana Ia 

menyerahkan Kerajaan kepada Allah 

Bapa, sesudah Ia membinasakan segala 

pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan.

25 Karena Ia harus memegang pemerintahan 

sebagai Raja sampai Allah meletakkan 

semua musuh-Nya di bawah kaki-Nya.

1 TIMOTIUS 6:13 Di hadapan Allah yang 

memberikan hidup kepada segala sesuatu 

dan di hadapan Kristus Yesus yang telah 

mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di 

muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu:

14 Turutilah perintah ini, dengan tidak bercacat 

dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan 

kita Yesus Kristus menyatakan diri-Nya,

15 yaitu saat yang akan ditentukan oleh 

Penguasa yang satu-satunya dan yang penuh 

bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di 

atas segala tuan.

1 YOHANES 3:2 Saudara-saudaraku yang 

kekasih, sekarang kita adalah anak-anak 

Allah, tetapi belum nyata apa keadaan 

kita kelak; akan tetapi kita tahu, bahwa 

apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita 

akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita 

akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang 

sebenarnya.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 
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meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 15:3 Dan mereka menyanyikan 

nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian 

Anak Domba, bunyinya: “Besar dan ajaib 

segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang 

Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, 

ya Raja segala bangsa!

WAHYU 17:14 Mereka akan berperang 

melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba 

akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah 

Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas 

segala raja. Mereka bersama-sama dengan 

Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang 

setia.”

Lihat juga #1; #2; #5; #6; #7; Mazmur 45:2; Kidung Agung 5:10; 
Yesaya 32:1,2; Zakharia 9:17.

E05 Mujizat-mujizat Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 35:1 Padang gurun dan padang 

kering akan bergirang, padang belantara 

akan bersorak-sorak dan berbunga;

2 seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, 

akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan 

bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan 

diberikan kepadanya, semarak Karmel dan 

Saron; mereka itu akan melihat kemuliaan 

TUHAN, semarak Allah kita.

3 Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan 

teguhkanlah lutut yang goyah.

4 Katakanlah kepada orang-orang yang tawar 

hati: “Kuatkanlah hati, janganlah takut! 

Lihatlah, Allahmu akan datang dengan 

pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia 

sendiri datang menyelamatkan kamu!”

5 Pada waktu itu mata orang-orang buta akan 

dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan 

dibuka.

6 Pada waktu itu orang lumpuh akan 

melompat seperti rusa, dan mulut orang 

bisu akan bersorak-sorai; sebab mata air 

memancar di padang gurun, dan sungai di 

padang belantara;

7 tanah pasir yang hangat akan menjadi 

kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-

sumber air; di tempat serigala berbaring 

akan tumbuh tebu dan pandan.

8 Di situ akan ada jalan raya, yang akan 

disebutkan Jalan Kudus; orang yang tidak 

tahir tidak akan melintasinya, dan orang-

orang pandir tidak akan mengembara di 

atasnya.

9 Di situ tidak akan ada singa, binatang 

buas tidak akan menjalaninya dan tidak 

akan terdapat di sana; orang-orang yang 

diselamatkan akan berjalan di situ,

10 dan orang-orang yang dibebaskan TUHAN 

akan pulang dan masuk ke Sion dengan 

bersorak-sorai, sedang sukacita abadi 

meliputi mereka; kegirangan dan sukacita 

akan memenuhi mereka, kedukaan dan 

keluh kesah akan menjauh.

MATIUS 11:4 Yesus menjawab mereka: 

“Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes 

apa yang kamu dengar dan kamu lihat:

5 orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, 
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orang kusta menjadi tahir, orang tuli 

mendengar, orang mati dibangkitkan dan 

kepada orang miskin diberitakan kabar baik.

6 Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi 

kecewa dan menolak Aku.”

MATIUS 12:22 Kemudian dibawalah 

kepada Yesus seorang yang kerasukan 

setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus 

menyembuhkannya, sehingga si bisu itu 

berkata-kata dan melihat.

23 Maka takjublah sekalian orang banyak itu, 

katanya: “Ia ini agaknya Anak Daud.”

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

YOHANES 9:39 Kata Yesus: “Aku datang ke 

dalam dunia untuk menghakimi, supaya 

barangsiapa yang tidak melihat, dapat 

melihat, dan supaya barangsiapa yang dapat 

melihat, menjadi buta.”

YOHANES 10:28 dan Aku memberikan hidup 

yang kekal kepada mereka dan mereka pasti 

tidak akan binasa sampai selama-lamanya 

dan seorangpun tidak akan merebut mereka 

dari tangan-Ku.

29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-

Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan 

seorangpun tidak dapat merebut mereka 

dari tangan Bapa.

30 Aku dan Bapa adalah satu.”

YOHANES 14:6 Kata Yesus kepadanya: 

“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 

Tidak ada seorangpun yang datang kepada 

Bapa, kalau tidak melalui Aku.

WAHYU 21:4 Dan Ia akan menghapus 

segala air mata dari mata mereka, dan 

maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada 

lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau 

dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu 

telah berlalu.”

WAHYU 22:14 Berbahagialah mereka 

yang membasuh jubahnya. Mereka akan 

memperoleh hak atas pohon-pohon 

kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu 

gerbang ke dalam kota itu.

Lihat juga #1; #2; #5; #7; Mazmur 146:8; Yesaya 29:18; Yesaya 
32:3,4; Yesaya 42:7,16; Yesaya 43:8; Yesaya 44:3,4; Matius 9:27-33; 
Matius 15:29-31; Matius 20:30-34; Matius 21:14; Markus 7:32-35; 

Markus 8:22-25; Yohanes 4:14; Yohanes 5:2-9; Yohanes 7:38; 
Yohanes 9:1-7; Kisah Para Rasul 9:17,18; Kisah Para Rasul 14:8-

10; Kisah Para Rasul 26:18.

C02 Pendahulu Mesias diumumkan.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 40:1 Hiburkanlah, hiburkanlah 

umat-Ku, demikian firman Allahmu,

2 tenangkanlah hati Yerusalem dan 

serukanlah kepadanya, bahwa 

perhambaannya sudah berakhir, bahwa 

kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah 

menerima hukuman dari tangan TUHAN 

dua kali lipat karena segala dosanya.

3 Ada suara yang berseru-seru: “Persiapkanlah 

di padang gurun jalan untuk TUHAN, 

luruskanlah di padang belantara jalan raya 

bagi Allah kita!

4 Setiap lembah harus ditutup, dan setiap 

gunung dan bukit diratakan; tanah yang 

berbukit-bukit harus menjadi tanah yang 

rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi 

dataran;

5 maka kemuliaan TUHAN akan dinyatakan 
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dan seluruh umat manusia akan melihatnya 

bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri 

telah mengatakannya.”

MATIUS 3:1 Pada waktu itu tampillah 

Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea 

dan memberitakan:

2 Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah 

dekat!

3 Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan 

nabi Yesaya ketika ia berkata: “Ada suara 

orang yang berseru-seru di padang 

gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, 

luruskanlah jalan bagi-Nya.”

MARKUS 1:1 Inilah permulaan Injil 

tentang Yesus Kristus, Anak Allah.

2 Seperti ada tertulis dalam kitab nabi 

Yesaya: “Lihatlah, Aku menyuruh 

utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan 

mempersiapkan jalan bagi-Mu;

3 ada suara orang yang berseru-seru di padang 

gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, 

luruskanlah jalan bagi-Nya”,

4 demikianlah Yohanes Pembaptis tampil 

di padang gurun dan menyerukan: 

“Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan 

Allah akan mengampuni dosamu.”

LUKAS 1:52 Ia menurunkan orang-

orang yang berkuasa dari takhtanya dan 

meninggikan orang-orang yang rendah;

53 Ia melimpahkan segala yang baik kepada 

orang yang lapar, dan menyuruh orang yang 

kaya pergi dengan tangan hampa;

LUKAS 3:2 pada waktu Hanas dan 

Kayafas menjadi Imam Besar, datanglah 

firman Allah kepada Yohanes, anak 

Zakharia, di padang gurun.

3 Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah 

Yordan dan menyerukan: “Bertobatlah dan 

berilah dirimu dibaptis dan Allah akan 

mengampuni dosamu,

4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-

nubuat Yesaya: Ada suara yang berseru-seru 

di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk 

Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.

5 Setiap lembah akan ditimbun dan setiap 

gunung dan bukit akan menjadi rata, yang 

berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-

lekuk akan diratakan,

6 dan semua orang akan melihat keselamatan 

yang dari Tuhan.”

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

2 KORINTUS 3:18 Dan kita semua 

mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan 

muka yang tidak berselubung. Dan karena 

kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang 

adalah Roh, maka kita diubah menjadi 

serupa dengan gambar-Nya, dalam 

kemuliaan yang semakin besar.

IBRANI 1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan 

Allah dan gambar wujud Allah dan 

menopang segala yang ada dengan firman-

Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah 

Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di 

tempat yang tinggi,

WAHYU 21:23 Dan kota itu tidak 

memerlukan matahari dan bulan untuk 
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menyinarinya, sebab kemuliaan Allah 

meneranginya dan Anak Domba itu adalah 

lampunya.

Lihat juga #1; #2; #5; #7; Yesaya 42:11-16; Yesaya 57:15-19; 
Yehezkiel 17:24; Hosea 2:14; Lukas 18:14; 2 Korintus 1:4; 1 

Tesalonika 4:15-18.

B06 Mesias adalah Gembala yang baik.

B07 Kemahakuasaan Mesias.

B16 Kekuasaan dan ketangguhan Mesias.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 40:9 Hai Sion, pembawa 

kabar baik, naiklah ke atas gunung yang 

tinggi! Hai Yerusalem, pembawa kabar 

baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, 

nyaringkanlah suaramu, jangan takut! 

Katakanlah kepada kota-kota Yehuda: “Lihat, 

itu Allahmu!”

10 Lihat, itu Tuhan ALLAH, Ia datang dengan 

kekuatan dan dengan tangan-Nya Ia 

berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah 

jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia, 

dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di 

hadapan-Nya.

11 Seperti seorang gembala Ia 

menggembalakan kawanan ternak-Nya dan 

menghimpunkannya dengan tangan-Nya; 

anak-anak domba dipangku-Nya, induk-

induk domba dituntun-Nya dengan hati-hati.

YESAYA 62:11 Sebab inilah yang telah 

diperdengarkan TUHAN sampai ke ujung 

bumi! Katakanlah kepada puteri Sion: 

Sesungguhnya, keselamatanmu datang; 

sesungguhnya, mereka yang menjadi upah 

jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia 

dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di 

hadapan-Nya.

YEHEZKIEL 34:23 Aku akan mengangkat satu 

orang gembala atas mereka, yang akan 

menggembalakannya, yaitu Daud, hamba-

Ku; dia akan menggembalakan mereka, dan 

menjadi gembalanya.

24 Dan Aku, TUHAN, akan menjadi Allah 

mereka serta hamba-Ku Daud menjadi raja 

di tengah-tengah mereka. Aku, TUHAN, 

yang mengatakannya.

MIKHA 4:1 Akan terjadi pada hari-hari 

yang terakhir: gunung rumah TUHAN akan 

berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan 

menjulang tinggi di atas bukit-bukit; bangsa-

bangsa akan berduyun-duyun ke sana,

2 dan banyak suku bangsa akan pergi 

serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung 

TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya 

Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya 

dan supaya kita berjalan menempuhnya; 

sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan 

firman TUHAN dari Yerusalem.”

MATIUS 9:36 Melihat orang banyak itu, 

tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan 

kepada mereka, karena mereka lelah 

dan terlantar seperti domba yang tidak 

bergembala.

YOHANES 10:11 Akulah gembala yang baik. 

Gembala yang baik memberikan nyawanya 

bagi domba-dombanya;

12 sedangkan seorang upahan yang bukan 

gembala, dan yang bukan pemilik domba-

domba itu sendiri, ketika melihat serigala 

datang, meninggalkan domba-domba itu 

lalu lari, sehingga serigala itu menerkam 

dan mencerai-beraikan domba-domba itu.
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13 Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak 

memperhatikan domba-domba itu.

14 Akulah gembala yang baik dan Aku 

mengenal domba-domba-Ku dan domba-

domba-Ku mengenal Aku

15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku 

mengenal Bapa, dan Aku memberikan 

nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku.

16 Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang 

bukan dari kandang ini; domba-domba 

itu harus Kutuntun juga dan mereka akan 

mendengarkan suara-Ku dan mereka akan 

menjadi satu kawanan dengan satu gembala.

ROMA 10:18 Tetapi aku bertanya: Adakah 

mereka tidak mendengarnya? Memang 

mereka telah mendengarnya: “Suara mereka 

sampai ke seluruh dunia, dan perkataan 

mereka sampai ke ujung bumi.”

EFESUS 1:20 yang dikerjakan-Nya di 

dalam Kristus dengan membangkitkan Dia 

dari antara orang mati dan mendudukkan 

Dia di sebelah kanan-Nya di sorga,

21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan 

penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan 

tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan 

hanya di dunia ini saja, melainkan juga di 

dunia yang akan datang.

22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di 

bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-

Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari 

segala yang ada.

23 Jemaat yang adalah tubuh-Nya, yaitu 

kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan 

segala sesuatu.

IBRANI 2:14 Karena anak-anak itu adalah 

anak-anak dari darah dan daging, maka Ia 

juga menjadi sama dengan mereka dan 

mendapat bagian dalam keadaan mereka, 

supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan 

dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut;

15 dan supaya dengan jalan demikian Ia 

membebaskan mereka yang seumur 

hidupnya berada dalam perhambaan oleh 

karena takutnya kepada maut.

1 PETRUS 5:4 Maka kamu, apabila 

Gembala Agung datang, kamu akan 

menerima mahkota kemuliaan yang tidak 

dapat layu.

WAHYU 7:17 Sebab Anak Domba 

yang di tengah-tengah takhta itu, akan 

menggembalakan mereka dan akan 

menuntun mereka ke mata air kehidupan. 

Dan Allah akan menghapus segala air mata 

dari mata mereka.”

Lihat juga #1; #2; #3; Mazmur 23:1; Mazmur 78:71,72; Mazmur 
80:2; Yesaya 9:5,6; Yesaya 41:27; Yesaya 49:9,10; Yesaya 52:7; 

Yohanes 12:13-15; Kisah Para Rasul 2:7-11; Ibrani 13:20; 1 Petrus 
2:25.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 41:8 Tetapi engkau, hai Israel, 

hamba-Ku, hai Yakub, yang telah Kupilih, 

keturunan Abraham, yang Kukasihi;

9 engkau yang telah Kuambil dari ujung-

ujung bumi dan yang telah Kupanggil 

dari penjuru-penjurunya, Aku berkata 

kepadamu: “Engkau hamba-Ku, Aku 

telah memilih engkau dan tidak menolak 

engkau”;

10 janganlah takut, sebab Aku menyertai 
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engkau, janganlah bimbang, sebab Aku 

ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, 

bahkan akan menolong engkau; Aku akan 

memegang engkau dengan tangan kanan-Ku 

yang membawa kemenangan.

YESAYA 41:11-13

YESAYA 41:14 Janganlah takut, hai si 

cacing Yakub, hai si ulat Israel! Akulah yang 

menolong engkau, demikianlah firman 

TUHAN, dan yang menebus engkau ialah 

Yang Mahakudus, Allah Israel.

15 Sesungguhnya, Aku membuat engkau 

menjadi papan pengirik yang tajam 

dan baru, dengan gigi dua jajar; engkau 

akan mengirik gunung-gunung dan 

menghancurkannya, dan bukit-bukitpun 

akan kaubuat seperti sekam.

16 Engkau akan menampi mereka, lalu angin 

akan menerbangkan mereka, dan badai akan 

menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini 

akan bersorak-sorak di dalam TUHAN dan 

bermegah di dalam Yang Mahakudus, Allah 

Israel.

17 Orang-orang sengsara dan orang-orang 

miskin sedang mencari air, tetapi tidak 

ada, lidah mereka kering kehausan; tetapi 

Aku, TUHAN, akan menjawab mereka, dan 

sebagai Allah orang Israel Aku tidak akan 

meninggalkan mereka.

18 Aku akan membuat sungai-sungai 

memancar di atas bukit-bukit yang gundul, 

dan membuat mata-mata air membual di 

tengah dataran; Aku akan membuat padang 

gurun menjadi telaga dan memancarkan air 

dari tanah kering.

19 Aku akan menanam pohon aras di padang 

gurun, pohon penaga, pohon murad dan 

pohon minyak; Aku akan menumbuhkan 

pohon sanobar di padang belantara dan 

pohon berangan serta pohon cemara di 

sampingnya,

20 supaya semua orang melihat dan 

mengetahui, memperhatikan dan 

memahami, bahwa tangan TUHAN 

yang membuat semuanya ini dan 

Yang Mahakudus, Allah Israel, yang 

menciptakannya.

YESAYA 10:17 Maka Terang Israel 

akan menjadi api, dan Allahnya, Yang 

Mahakudus, akan menyala-nyala dan akan 

membakar dan memakan habis puteri malu 

dan rumputnya pada satu hari juga.

YESAYA 10:20 Tetapi pada waktu itu 

sisa orang Israel dan orang yang terluput 

di antara kaum keturunan Yakub, 

tidak akan bersandar lagi kepada yang 

mengalahkannya, tetapi akan bersandar 

kepada TUHAN, Yang Mahakudus, Allah 

Israel, dan tetap setia.

YESAYA 43:15 Akulah TUHAN, Yang 

Mahakudus, Allahmu, Rajamu, yang 

menciptakan Israel.”

YESAYA 47:4 kata Penebus kami, TUHAN 

semesta alam nama-Nya, Yang Mahakudus, 

Allah Israel.

YESAYA 49:7 Beginilah firman TUHAN, 

Penebus Israel, Allahnya yang Mahakudus, 

kepada dia yang dihinakan orang, kepada 

dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada 

hamba penguasa-penguasa: “Raja-raja akan 

melihat perbuatan-Ku, lalu bangkit memberi 

hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud 

menyembah, oleh karena TUHAN yang 

setia oleh karena Yang Mahakudus, Allah 
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Israel, yang memilih engkau.”

MARKUS 1:24 Apa urusan-Mu dengan 

kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau 

datang hendak membinasakan kami? Aku 

tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah.

YOHANES 4:14 tetapi barangsiapa minum 

air yang akan Kuberikan kepadanya, ia 

tidak akan haus untuk selama-lamanya. 

Sebaliknya air yang akan Kuberikan 

kepadanya, akan menjadi mata air di dalam 

dirinya, yang terus-menerus memancar 

sampai kepada hidup yang kekal.”

YOHANES 6:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Akulah roti hidup; barangsiapa datang 

kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan 

barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak 

akan haus lagi.

WAHYU 3:7 Dan tuliskanlah kepada 

malaikat jemaat di Filadelfia: Inilah 

firman dari Yang Kudus, Yang Benar, 

yang memegang kunci Daud; apabila Ia 

membuka, tidak ada yang dapat menutup; 

apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat 

membuka.

WAHYU 7:16 Mereka tidak akan menderita 

lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau 

panas terik tidak akan menimpa mereka 

lagi.

17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah 

takhta itu, akan menggembalakan mereka 

dan akan menuntun mereka ke mata air 

kehidupan. Dan Allah akan menghapus 

segala air mata dari mata mereka.”

WAHYU 22:1 Lalu ia menunjukkan 

kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih 

bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari 

takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Yesaya 17:7,13; Yesaya 21:10.

E02 Tempat pelayanan Mesias.

YESAYA 41:25 Aku telah menggerakkan 

seorang dari utara dan ia telah datang, 

dari sebelah matahari terbit Aku telah 

memanggil dia dengan namanya. Seperti 

tukang periuk menginjak-injak tanah 

liat, demikian dia akan menginjak-injak 

penguasa-penguasa seperti lumpur.

YESAYA 8:23 Tetapi tidak selamanya akan 

ada kesuraman untuk negeri yang terimpit 

itu. Kalau dahulu TUHAN merendahkan 

tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di 

kemudian hari Ia akan memuliakan jalan 

ke laut, daerah seberang sungai Yordan, 

wilayah bangsa-bangsa lain.

MATIUS 4:13 Ia meninggalkan Nazaret 

dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di 

daerah Zebulon dan Naftali,

14 supaya genaplah firman yang disampaikan 

oleh nabi Yesaya:

15 Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan 

ke laut, daerah seberang sungai Yordan, 

Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, --

E15 Mesias akan membawa kabar gembira.

YESAYA 41:26 Siapakah yang 

memberitahukannya dari mulanya, sehingga 
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kami mengetahuinya, dan dari dahulu, 

sehingga kami mengatakan: “Benarlah 

dia?” Sungguh, tidak ada orang yang 

memberitahukannya, tidak ada orang yang 

mengabarkannya, tidak ada orang yang 

mendengar sepatah katapun dari padamu.

27 Sebagai yang pertama Aku 

memberitahukannya kepada Sion, dan Aku 

memberikan orang yang membawa kabar 

baik kepada Yerusalem.

YESAYA 61:1 Roh Tuhan ALLAH 

ada padaku, oleh karena TUHAN telah 

mengurapi aku; Ia telah mengutus aku 

untuk menyampaikan kabar baik kepada 

orang-orang sengsara, dan merawat 

orang-orang yang remuk hati, untuk 

memberitakan pembebasan kepada orang-

orang tawanan, dan kepada orang-orang 

yang terkurung kelepasan dari penjara,

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

LUKAS 2:10 Lalu kata malaikat itu kepada 

mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya 

aku memberitakan kepadamu kesukaan 

besar untuk seluruh bangsa:

11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, 

yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.

ROMA 10:15 Dan bagaimana mereka 

dapat memberitakan-Nya, jika mereka 

tidak diutus? Seperti ada tertulis: “Betapa 

indahnya kedatangan mereka yang 

membawa kabar baik!”

WAHYU 2:8 Dan tuliskanlah kepada 

malaikat jemaat di Smirna: Inilah firman 

dari Yang Awal dan Yang Akhir, yang telah 

mati dan hidup kembali:

Lihat juga Yesaya 40:9; Yesaya 43:9,10; Yesaya 44:6,7; Yesaya 
48:12; Yesaya 52:9.

B05 Mesias dipenuhi oleh Roh Kudus.

E13 Tuhan mengesahkan pelayanan Mesias.

YESAYA 42:1 Lihat, itu hamba-Ku yang 

Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepadanya 

Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku 

ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum 

kepada bangsa-bangsa.

MATIUS 3:16 Sesudah dibaptis, Yesus 

segera keluar dari air dan pada waktu itu 

juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah 

seperti burung merpati turun ke atas-Nya,

17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang 

mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang 

Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”

MATIUS 12:16 Ia dengan keras melarang 

mereka memberitahukan siapa Dia,

17 supaya genaplah firman yang disampaikan 

oleh nabi Yesaya:

18 Lihatlah, itu Hamba-Ku yang Kupilih, 

yang Kukasihi, yang kepada-Nya jiwa-Ku 
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berkenan; Aku akan menaruh roh-Ku 

ke atas-Nya, dan Ia akan memaklumkan 

hukum kepada bangsa-bangsa.

MATIUS 17:5 Dan tiba-tiba sedang ia 

berkata-kata turunlah awan yang terang 

menaungi mereka dan dari dalam awan 

itu terdengar suara yang berkata: “Inilah 

Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan, dengarkanlah Dia.”

YOHANES 3:34 Sebab siapa yang diutus 

Allah, Dialah yang menyampaikan firman 

Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya 

dengan tidak terbatas.

EFESUS 1:4 Sebab di dalam Dia Allah 

telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, 

supaya kita kudus dan tak bercacat di 

hadapan-Nya.

FILIPI 2:7 melainkan telah 

mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 

mengambil rupa seorang hamba, dan 

menjadi sama dengan manusia.

Lihat juga Mazmur 89:20,21; Yesaya 11:2-5; Yesaya 43:10; Yesaya 
49:3-8; Yesaya 50:4-9; Yesaya 52:13; Yesaya 61:1; Maleakhi 1:11; 

Markus 1:10,11; Lukas 3:22; Yohanes 1:32-34; Yohanes 6:27; Kisah 
Para Rasul 9:15; Kisah Para Rasul 10:38; Kisah Para Rasul 11:18; 

Kisah Para Rasul 26:17,18,28; Roma 15:8-16; Efesus 3:8; Kolose 
1:13; 2 Petrus 1:17.

B10 Kerendahan hati dan kemiskinan Mesias.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

E12 Mesias menggenapi Hukum Taurat.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 42:2 Ia tidak akan berteriak atau 

menyaringkan suara atau memperdengarkan 

suaranya di jalan.

3 Buluh yang patah terkulai tidak akan 

diputuskannya, dan sumbu yang pudar 

nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi 

dengan setia ia akan menyatakan hukum.

4 Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan 

tidak akan patah terkulai, sampai ia 

menegakkan hukum di bumi; segala pulau 

mengharapkan pengajarannya.

MATIUS 11:28 Marilah kepada-Ku, semua 

yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 

akan memberi kelegaan kepadamu.

29 Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 

pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 

rendah hati dan jiwamu akan mendapat 

ketenangan.

30 Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan 

beban-Kupun ringan.”

MATIUS 12:19 Ia tidak akan berbantah dan 

tidak akan berteriak dan orang tidak akan 

mendengar suara-Nya di jalan-jalan.

20 Buluh yang patah terkulai tidak akan 

diputuskan-Nya, dan sumbu yang pudar 

nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, 

sampai Ia menjadikan hukum itu menang.

21 Dan pada-Nyalah bangsa-bangsa akan 

berharap.”

YOHANES 17:4 Aku telah mempermuliakan 

Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan 
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pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku 

untuk melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku 

pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang 

Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.

IBRANI 2:17 Itulah sebabnya, maka 

dalam segala hal Ia harus disamakan 

dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia 

menjadi Imam Besar yang menaruh belas 

kasihan dan yang setia kepada Allah untuk 

mendamaikan dosa seluruh bangsa.

18 Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita 

karena pencobaan, maka Ia dapat menolong 

mereka yang dicobai.

IBRANI 12:2 Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.

3 Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun 

menanggung bantahan yang sehebat itu 

terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang 

berdosa, supaya jangan kamu menjadi 

lemah dan putus asa.

1 PETRUS 2:22 Ia tidak berbuat dosa, dan 

tipu tidak ada dalam mulut-Nya.

23 Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas 

dengan mencaci maki; ketika Ia 

menderita, Ia tidak mengancam, tetapi 

Ia menyerahkannya kepada Dia, yang 

menghakimi dengan adil.

Lihat juga #1; #4; Mazmur 147:3; Yesaya 53:2-12; Yesaya 57:15; 
Yesaya 61:1-3; Yesaya 66:2; Yeremia 31:25; Yehezkiel 34:16; Matius 

18:11-14.

B21 Mesias adalah Terang.

E01 Jenis pelayanan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 42:6 Aku ini, TUHAN, 

telah memanggil engkau untuk maksud 

penyelamatan, telah memegang tanganmu; 

Aku telah membentuk engkau dan memberi 

engkau menjadi perjanjian bagi umat 

manusia, menjadi terang untuk bangsa-

bangsa,

7 untuk membuka mata yang buta, untuk 

mengeluarkan orang hukuman dari tempat 

tahanan dan mengeluarkan orang-orang 

yang duduk dalam gelap dari rumah penjara.

16 Aku mau memimpin orang-orang buta 

di jalan yang tidak mereka kenal, dan 

mau membawa mereka berjalan di jalan-

jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau 

membuat kegelapan yang di depan mereka 

menjadi terang dan tanah yang berkeluk-

keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal 

yang hendak Kulakukan kepada mereka, 

yang pasti akan Kulaksanakan.

YESAYA 29:18 Pada waktu itu orang-orang 

tuli akan mendengar perkataan-perkataan 

sebuah kitab, dan lepas dari kekelaman 

dan kegelapan mata orang-orang buta akan 

melihat.

MATIUS 11:5 orang buta melihat, orang 

lumpuh berjalan, orang kusta menjadi 

tahir, orang tuli mendengar, orang mati 

dibangkitkan dan kepada orang miskin 

diberitakan kabar baik.

LUKAS 2:28 ia menyambut Anak itu 

dan menatang-Nya sambil memuji Allah, 
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katanya:

29 Sekarang, Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini 

pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan 

firman-Mu,

30 sebab mataku telah melihat keselamatan 

yang dari pada-Mu,

31 yang telah Engkau sediakan di hadapan 

segala bangsa,

32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi 

bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan 

bagi umat-Mu, Israel.”

LUKAS 3:5 Setiap lembah akan 

ditimbun dan setiap gunung dan bukit 

akan menjadi rata, yang berliku-liku akan 

diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan 

diratakan,

LUKAS 4:17 Kepada-Nya diberikan kitab 

nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia 

menemukan nas, di mana ada tertulis:

18 Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah 

mengurapi Aku, untuk menyampaikan 

kabar baik kepada orang-orang miskin; dan 

Ia telah mengutus Aku

19 untuk memberitakan pembebasan kepada 

orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 

orang-orang buta, untuk membebaskan 

orang-orang yang tertindas, untuk 

memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 

datang.”

20 Kemudian Ia menutup kitab itu, 

memberikannya kembali kepada pejabat, 

lalu duduk; dan mata semua orang dalam 

rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya.

21 Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-

Nya: “Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu 

kamu mendengarnya.”

LUKAS 24:45 Lalu Ia membuka pikiran 

mereka, sehingga mereka mengerti Kitab 

Suci.

YOHANES 9:39 Kata Yesus: “Aku datang ke 

dalam dunia untuk menghakimi, supaya 

barangsiapa yang tidak melihat, dapat 

melihat, dan supaya barangsiapa yang dapat 

melihat, menjadi buta.”

KISAH PARA RASUL 13:46 Tetapi dengan 

berani Paulus dan Barnabas berkata: 

“Memang kepada kamulah firman Allah 

harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu 

menolaknya dan menganggap dirimu tidak 

layak untuk beroleh hidup yang kekal. 

Karena itu kami berpaling kepada bangsa-

bangsa lain.

47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada 

kami: Aku telah menentukan engkau 

menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang 

tidak mengenal Allah, supaya engkau 

membawa keselamatan sampai ke ujung 

bumi.”

KISAH PARA RASUL 26:18 untuk membuka 

mata mereka, supaya mereka berbalik dari 

kegelapan kepada terang dan dari kuasa 

Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh 

iman mereka kepada-Ku memperoleh 

pengampunan dosa dan mendapat bagian 

dalam apa yang ditentukan untuk orang-

orang yang dikuduskan.

2 KORINTUS 4:6 Sebab Allah yang telah 

berfirman: “Dari dalam gelap akan terbit 

terang!”, Ia juga yang membuat terang-Nya 

bercahaya di dalam hati kita, supaya kita 

beroleh terang dari pengetahuan tentang 

kemuliaan Allah yang nampak pada wajah 

Kristus.
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WAHYU 3:18 maka Aku menasihatkan 

engkau, supaya engkau membeli dari pada-

Ku emas yang telah dimurnikan dalam 

api, agar engkau menjadi kaya, dan juga 

pakaian putih, supaya engkau memakainya, 

agar jangan kelihatan ketelanjanganmu 

yang memalukan; dan lagi minyak untuk 

melumas matamu, supaya engkau dapat 

melihat.

Lihat juga #1; #2; Mazmur 107:10-16; Mazmur 146:7,8; Yesaya 
9:1; Yesaya 29:18; Yesaya 32:3; Yesaya 35:5,8; Yesaya 40:4; Yesaya 
42:1; Yesaya 45:13; Yesaya 48:17; Yesaya 49:6,8,9; Yesaya 51:4,5; 

Yesaya 60:1-3; Yesaya 61:1; Yeremia 31:8; Yeremia 32:39,41; Lukas 
1:69-72,78,79; Yohanes 8:12; Kisah Para Rasul 26:23; Roma 

3:25,26; Roma 15:8,9; Galatia 3:15-17; Efesus 1:17,18; Efesus 5:8; 2 
Timotius 2:26; Ibrani 1:8,9; Ibrani 8:6; Ibrani 9:15; Ibrani 12:24; 

Ibrani 13:5,20; 1 Petrus 2:9.

A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

B18 Kekudusan, keindahan dan kemuliaan 

Mesias.

YESAYA 42:21 TUHAN telah berkenan 

demi penyelamatan-Nya untuk memberi 

pengajaran-Nya yang besar dan mulia;

MATIUS 3:17 lalu terdengarlah suara 

dari sorga yang mengatakan: “Inilah Anak-

Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan.”

MATIUS 5:17 Janganlah kamu menyangka, 

bahwa Aku datang untuk meniadakan 

hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku 

datang bukan untuk meniadakannya, 

melainkan untuk menggenapinya.

YOHANES 8:29 Dan Ia, yang telah mengutus 

Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan 

Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat 

apa yang berkenan kepada-Nya.”

YOHANES 13:31 Sesudah Yudas pergi, 

berkatalah Yesus: “Sekarang Anak Manusia 

dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di 

dalam Dia.

YOHANES 15:10 Jikalau kamu menuruti 

perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam 

kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah 

Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya.

YOHANES 17:4 Aku telah mempermuliakan 

Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan 

pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku 

untuk melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah 

Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan 

yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia 

ada.

ROMA 10:4 Sebab Kristus adalah 

kegenapan hukum Taurat, sehingga 

kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang 

percaya.

Lihat juga Mazmur 40:9; Matius 5:18-20; Matius 17:5; Roma 
3:26,31; Roma 7:12; Roma 8:3; Galatia 3:13,21; Galatia 5:22,23; 

Filipi 3:9; Ibrani 8:10.

B01 Mesias adalah Anak Allah.

D09 Mesias akan menjadi Penyelamat.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

H11 Mesias akan dimuliakan.

YESAYA 43:1 Tetapi sekarang, beginilah 

firman TUHAN yang menciptakan engkau, 

hai Yakub, yang membentuk engkau, hai 

Israel: “Janganlah takut, sebab Aku telah 

menebus engkau, Aku telah memanggil 
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engkau dengan namamu, engkau ini 

kepunyaan-Ku.

2 Apabila engkau menyeberang melalui 

air, Aku akan menyertai engkau, atau 

melalui sungai-sungai, engkau tidak akan 

dihanyutkan; apabila engkau berjalan 

melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, 

dan nyala api tidak akan membakar engkau.

YESAYA 43:3-4

YESAYA 43:5 Janganlah takut, sebab 

Aku ini menyertai engkau, Aku akan 

mendatangkan anak cucumu dari timur, dan 

Aku akan menghimpun engkau dari barat.

6 Aku akan berkata kepada utara: Berikanlah! 

dan kepada selatan: Janganlah tahan-tahan! 

Bawalah anak-anak-Ku laki-laki dari jauh, 

dan anak-anak-Ku perempuan dari ujung-

ujung bumi,

7 semua orang yang disebutkan dengan nama-

Ku yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, 

yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan!”

YESAYA 43:8-9

YESAYA 43:10 “Kamu inilah saksi-saksi-

Ku,” demikianlah firman TUHAN, “dan 

hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu 

tahu dan percaya kepada-Ku dan mengerti, 

bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak 

ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak 

akan ada lagi.

11 Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada 

juruselamat selain dari pada-Ku.

12 Akulah yang memberitahukan, 

menyelamatkan dan mengabarkan, dan 

bukannya allah asing yang ada di antaramu. 

Kamulah saksi-saksi-Ku,” demikianlah 

firman TUHAN, “dan Akulah Allah.

YESAYA 43:13-17

YESAYA 43:18 firman-Nya: “Janganlah 

ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan 

janganlah perhatikan hal-hal yang dari 

zaman purbakala!

19 Lihat, Aku hendak membuat sesuatu 

yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, 

belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku 

hendak membuat jalan di padang gurun dan 

sungai-sungai di padang belantara.

20 Binatang hutan akan memuliakan Aku, 

serigala dan burung unta, sebab Aku telah 

membuat air memancar di padang gurun 

dan sungai-sungai di padang belantara, 

untuk memberi minum umat pilihan-Ku;

21 umat yang telah Kubentuk bagi-Ku akan 

memberitakan kemasyhuran-Ku.”

MATIUS 12:18 Lihatlah, itu Hamba-Ku yang 

Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya 

jiwa-Ku berkenan; Aku akan menaruh roh-

Ku ke atas-Nya, dan Ia akan memaklumkan 

hukum kepada bangsa-bangsa.

MATIUS 16:16 Maka jawab Simon Petrus: 

“Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang 

hidup!”

LUKAS 1:47 dan hatiku bergembira 

karena Allah, Juruselamatku,

LUKAS 2:11 Hari ini telah lahir bagimu 

Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.

YOHANES 1:7 ia datang sebagai saksi 

untuk memberi kesaksian tentang terang 

itu, supaya oleh dia semua orang menjadi 

percaya.

8 Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi 

kesaksian tentang terang itu.

YOHANES 6:69 dan kami telah percaya dan 

tahu, bahwa Engkau adalah Yang Kudus dari 

Allah.”
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YOHANES 15:27 Tetapi kamu juga harus 

bersaksi, karena kamu dari semula bersama-

sama dengan Aku.”

KISAH PARA RASUL 1:8 Tetapi kamu akan 

menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 

atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-

Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 

Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

KISAH PARA RASUL 4:12 Dan keselamatan 

tidak ada di dalam siapapun juga selain di 

dalam Dia, sebab di bawah kolong langit 

ini tidak ada nama lain yang diberikan 

kepada manusia yang olehnya kita dapat 

diselamatkan.”

1 YOHANES 4:14 Dan kami telah melihat dan 

bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-

Nya menjadi Juruselamat dunia.

Lihat juga #1; #2; Yesaya 12:2; Yesaya 44:7,8; Yesaya 45:21,22; 
Yesaya 46:10; Hosea 13:4; Lukas 4:41; Yohanes 11:27; Yohanes 

16:14; Titus 3:4-6; 2 Petrus 3:18.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

YESAYA 44:1 Tetapi sekarang, dengarlah, 

hai Yakub, hamba-Ku, dan hai Israel, yang 

telah Kupilih!

2 Beginilah firman TUHAN yang menjadikan 

engkau, yang membentuk engkau sejak dari 

kandungan dan yang menolong engkau: 

Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan 

hai Yesyurun, yang telah Kupilih!

MAZMUR 105:6 hai anak cucu Abraham, 

hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-

orang pilihan-Nya!

MAZMUR 105:43 Dituntun-Nya umat-Nya 

keluar dengan kegirangan dan orang-orang 

pilihan-Nya dengan sorak-sorai.

MATIUS 24:31 Dan Ia akan menyuruh 

keluar malaikat-malaikat-Nya dengan 

meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya 

dan mereka akan mengumpulkan orang-

orang pilihan-Nya dari keempat penjuru 

bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung 

langit yang lain.

ROMA 2:28 Sebab yang disebut Yahudi 

bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan 

yang disebut sunat, bukanlah sunat yang 

dilangsungkan secara lahiriah.

29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang 

tidak nampak keyahudiannya dan sunat 

ialah sunat di dalam hati, secara rohani, 

bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya 

datang bukan dari manusia, melainkan dari 

Allah.

ROMA 11:7 Jadi bagaimana? Israel 

tidak memperoleh apa yang dikejarnya, 

tetapi orang-orang yang terpilih telah 

memperolehnya. Dan orang-orang yang lain 

telah tegar hatinya,

ROMA 11:28 Mengenai Injil mereka 

adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi 

mengenai pilihan mereka adalah kekasih 

Allah oleh karena nenek moyang.

29 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia 

dan panggilan-Nya.

KOLOSE 3:12 Karena itu, sebagai orang-

orang pilihan Allah yang dikuduskan 

dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas 

kasihan, kemurahan, kerendahan hati, 
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kelemahlembutan dan kesabaran.

1 TESALONIKA 1:4 Dan kami tahu, hai 

saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa 

Ia telah memilih kamu.

2 TESALONIKA 2:13 Akan tetapi kami 

harus selalu mengucap syukur kepada Allah 

karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi 

Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah 

memilih kamu untuk diselamatkan dalam 

Roh yang menguduskan kamu dan dalam 

kebenaran yang kamu percayai.

1 PETRUS 2:9 Tetapi kamulah bangsa 

yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 

supaya kamu memberitakan perbuatan-

perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 

memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib:

2 PETRUS 1:10 Karena itu, saudara-

saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, 

supaya panggilan dan pilihanmu makin 

teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, 

kamu tidak akan pernah tersandung.

Lihat juga Mazmur 106:5; Yesaya 41:8,9; Yesaya 45:4; Yeremia 
31:3; Amos 3:1,2; Markus 13:27; Roma 8:33.

G04 Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 44:3 Sebab Aku akan 

mencurahkan air ke atas tanah yang haus, 

dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. 

Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 

keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak 

cucumu.

4 Mereka akan tumbuh seperti rumput di 

tengah-tengah air, seperti pohon-pohon 

gandarusa di tepi sungai.

5 Yang satu akan berkata: Aku kepunyaan 

TUHAN, yang lain akan menyebut dirinya 

dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan 

menuliskan pada tangannya: Kepunyaan 

TUHAN, dan akan menggelari dirinya 

dengan nama Israel.”

6 Beginilah firman TUHAN, Raja dan 

Penebus Israel, TUHAN semesta alam: 

“Akulah yang terdahulu dan Akulah yang 

terkemudian; tidak ada Allah selain dari 

pada-Ku.

YESAYA 44:7-8

YESAYA 41:4 Siapakah yang melakukan 

dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang 

dari dahulu memanggil bangkit keturunan-

keturunan, Aku, TUHAN, yang terdahulu, 

dan bagi mereka yang terkemudian Aku 

tetap Dia juga.

YESAYA 49:10 Mereka tidak menjadi lapar 

atau haus; angin hangat dan terik matahari 

tidak akan menimpa mereka, sebab 

Penyayang mereka akan memimpin mereka 

dan akan menuntun mereka ke dekat 

sumber-sumber air.

YEHEZKIEL 39:29 Aku tidak lagi 

menyembunyikan wajah-Ku terhadap 

mereka, kalau Aku mencurahkan Roh-Ku ke 

atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan 

ALLAH.”

YOHANES 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu 

pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri 

dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 
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datang kepada-Ku dan minum!

38 Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang 

dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya 

akan mengalir aliran-aliran air hidup.”

39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan 

diterima oleh mereka yang percaya kepada-

Nya; sebab Roh itu belum datang, karena 

Yesus belum dimuliakan.

KISAH PARA RASUL 2:17 Akan terjadi pada 

hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah-

-bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke 

atas semua manusia; maka anak-anakmu 

laki-laki dan perempuan akan bernubuat, 

dan teruna-terunamu akan mendapat 

penglihatan-penglihatan, dan orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi.

KISAH PARA RASUL 2:33 Dan sesudah Ia 

ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan 

menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, 

maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat 

dan dengar di sini.

KISAH PARA RASUL 5:14 Dan makin 

lama makin bertambahlah jumlah orang 

yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki 

maupun perempuan,

WAHYU 21:6 Firman-Nya lagi kepadaku: 

“Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa 

dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. 

Orang yang haus akan Kuberi minum 

dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.

Lihat juga #1; #2; Yesaya 32:15; Yesaya 35:6,7; Yesaya 41:17; 
Yesaya 43:10,11,19,20; Yesaya 48:12; Yesaya 59:20,21; Yehezkiel 

34:26; Yoel 2:28; Yoel 3:18; Mikha 4:2; Zakharia 8:20-23; Zakharia 
12:10; Matius 25:34; Matius 27:37; Kisah Para Rasul 2:41-47; 

Kisah Para Rasul 4:4; Kisah Para Rasul 10:45; 1 Timotius 3:16; 
Titus 3:5,6; Wahyu 1:8,11,17; Wahyu 2:8; Wahyu 22:13,17.

A06 Mesias adalah Pencipta.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H11 Mesias akan dimuliakan.

YESAYA 44:21 Ingatlah semuanya ini, 

hai Yakub, sebab engkaulah hamba-Ku, 

hai Israel. Aku telah membentuk engkau, 

engkau adalah hamba-Ku; hai Israel, engkau 

tidak Kulupakan.

22 Aku telah menghapus segala dosa 

pemberontakanmu seperti kabut 

diterbangkan angin dan segala dosamu 

seperti awan yang tertiup. Kembalilah 

kepada-Ku, sebab Aku telah menebus 

engkau!

23 Bersorak-sorailah, hai langit, sebab TUHAN 

telah bertindak, bertempiksoraklah, hai rahim 

bumi! Bergembiralah dengan sorak-sorai, 

hai gunung-gunung, hai hutan serta segala 

pohon di dalamnya! Sebab TUHAN telah 

menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan 

keagungan-Nya dalam hal Israel.

24 Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, 

yang membentuk engkau sejak dari 

kandungan; “Akulah TUHAN, yang 

menjadikan segala sesuatu, yang seorang 

diri membentangkan langit, yang 

menghamparkan bumi--siapakah yang 

mendampingi Aku? --

25 Akulah yang meniadakan tanda-tanda 

peramal pembohong dan mempermain-

mainkan tukang-tukang tenung; yang 

membuat orang-orang bijaksana mundur ke 

belakang, dan membalikkan pengetahuan 

mereka menjadi kebodohan;

26 Akulah yang menguatkan perkataan hamba-

hamba-Ku dan melaksanakan keputusan-

keputusan yang diberitakan utusan-utusan-

Ku; yang berkata tentang Yerusalem: Baiklah 

ia didiami! dan tentang kota-kota Yehuda: 

Baiklah ia dibangun, Aku mau mendirikan 
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kembali reruntuhannya!

AMOS 9:14 Aku akan memulihkan 

kembali umat-Ku Israel: mereka akan 

membangun kota-kota yang licin tandas 

dan mendiaminya; mereka akan menanami 

kebun-kebun anggur dan minum 

anggurnya; mereka akan membuat kebun-

kebun buah-buahan dan makan buahnya.

YOHANES 1:3 Segala sesuatu dijadikan oleh 

Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang 

telah jadi dari segala yang telah dijadikan.

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

1 KORINTUS 8:6 namun bagi kita hanya ada 

satu Allah saja, yaitu Bapa, yang dari pada-

Nya berasal segala sesuatu dan yang untuk 

Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu 

Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu 

telah dijadikan dan yang karena Dia kita 

hidup.

IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara 

kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, 

yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak 

menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah 

telah menjadikan alam semesta.

1 PETRUS 1:18 Sebab kamu tahu, bahwa 

kamu telah ditebus dari cara hidupmu 

yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek 

moyangmu itu bukan dengan barang yang 

fana, bukan pula dengan perak atau emas,

19 melainkan dengan darah yang mahal, yaitu 

darah Kristus yang sama seperti darah anak 

domba yang tak bernoda dan tak bercacat.

1 PETRUS 4:11 Jika ada orang yang 

berbicara, baiklah ia berbicara sebagai 

orang yang menyampaikan firman Allah; 

jika ada orang yang melayani, baiklah ia 

melakukannya dengan kekuatan yang 

dianugerahkan Allah, supaya Allah 

dimuliakan dalam segala sesuatu karena 

Yesus Kristus. Ialah yang empunya 

kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya! Amin.

WAHYU 5:11 Maka aku melihat dan 

mendengar suara banyak malaikat sekeliling 

takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu; 

jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-

ribu laksa,

12 katanya dengan suara nyaring: “Anak 

Domba yang disembelih itu layak untuk 

menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, 

dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, 

dan puji-pujian!”

13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di 

sorga dan yang di bumi dan yang di bawah 

bumi dan yang di laut dan semua yang ada 

di dalamnya, berkata: “Bagi Dia yang duduk 

di atas takhta dan bagi Anak Domba, adalah 

puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan 

kuasa sampai selama-lamanya!”

Lihat juga #1; #2; Mazmur 103:12; Yesaya 1:18; Yesaya 40:22; 
Yesaya 43:25; Yesaya 45:12,13; Yesaya 49:13; Yesaya 51:13; Yesaya 
61:4; Yeremia 3:12-14; Yeremia 33:8; Yehezkiel 36:10; Kisah Para 
Rasul 3:19; Roma 11:28,29; Efesus 3:9; Kolose 1:12-18; Ibrani 1:10-

12; Wahyu 12:12; Wahyu 18:20; Wahyu 19:1-6.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.
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H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 45:17 Sedangkan Israel 

diselamatkan oleh TUHAN dengan 

keselamatan yang selama-lamanya; kamu 

tidak akan mendapat malu dan tidak 

akan kena noda sampai selamanya dan 

seterusnya.”

18 Sebab beginilah firman TUHAN, yang 

menciptakan langit, --Dialah Allah--yang 

membentuk bumi dan menjadikannya 

dan yang menegakkannya, --dan Ia 

menciptakannya bukan supaya kosong, 

tetapi Ia membentuknya untuk didiami--

:”Akulah TUHAN dan tidak ada yang lain.

KISAH PARA RASUL 13:39 Dan di dalam 

Dialah setiap orang yang percaya 

memperoleh pembebasan dari segala dosa, 

yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum 

Musa.

ROMA 2:28 Sebab yang disebut Yahudi 

bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan 

yang disebut sunat, bukanlah sunat yang 

dilangsungkan secara lahiriah.

29 Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang 

tidak nampak keyahudiannya dan sunat 

ialah sunat di dalam hati, secara rohani, 

bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya 

datang bukan dari manusia, melainkan dari 

Allah.

ROMA 8:1 Demikianlah sekarang tidak 

ada penghukuman bagi mereka yang ada di 

dalam Kristus Yesus.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

2 KORINTUS 5:21 Dia yang tidak mengenal 

dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 

kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh 

Allah.

Lihat juga #1; #2; Yesaya 26:4; Roma 3:24,25; Roma 5:1,18,19; 1 
Korintus 1:30,31; 1 Korintus 6:11; Filipi 3:8,9; Yohanes 4:15.

D09 Mesias akan menjadi Penyelamat.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 45:21 Beritahukanlah dan 

kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka 

berunding bersama-sama: Siapakah yang 

mengabarkan hal ini dari zaman purbakala, 

dan memberitahukannya dari sejak dahulu? 

Bukankah Aku, TUHAN? Tidak ada yang 

lain, tidak ada Allah selain dari pada-Ku! 

Allah yang adil dan Juruselamat, tidak ada 

yang lain kecuali Aku!

22 Berpalinglah kepada-Ku dan biarkanlah 

dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi! 

Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain.

23 Demi Aku sendiri Aku telah bersumpah, 

dari mulut-Ku telah keluar kebenaran, suatu 

firman yang tidak dapat ditarik kembali: 
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dan semua orang akan bertekuk lutut di 

hadapan-Ku, dan akan bersumpah setia 

dalam segala bahasa,

24 sambil berkata: Keadilan dan kekuatan 

hanya ada di dalam TUHAN. Semua orang 

yang telah bangkit amarahnya terhadap 

Dia akan datang kepada-Nya dan mendapat 

malu,

25 tetapi seluruh keturunan Israel akan 

nyata benar dan akan bermegah di dalam 

TUHAN.”

YOHANES 3:16 Karena begitu besar kasih 

Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 

supaya setiap orang yang percaya kepada-

Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal.

YOHANES 6:40 Sebab inilah kehendak 

Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang 

melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya 

beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku 

membangkitkannya pada akhir zaman.”

ROMA 9:33 seperti ada tertulis: 

“Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion 

sebuah batu sentuhan dan sebuah batu 

sandungan, dan siapa yang percaya kepada-

Nya, tidak akan dipermalukan.”

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

ROMA 14:10 Tetapi engkau, mengapakah 

engkau menghakimi saudaramu? Atau 

mengapakah engkau menghina saudaramu? 

Sebab kita semua harus menghadap takhta 

pengadilan Allah.

11 Karena ada tertulis: “Demi Aku hidup, 

demikianlah firman Tuhan, semua orang 

akan bertekuk lutut di hadapan-Ku dan 

semua orang akan memuliakan Allah.”

12 Demikianlah setiap orang di antara kita akan 

memberi pertanggungan jawab tentang 

dirinya sendiri kepada Allah.

Lihat juga #1; #2; Kejadian 22:15-18; Mazmur 65:6; Zakharia 
12:10; Ibrani 12:2.

E08 Keadilan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 46:3 Dengarkanlah Aku, hai 

kaum keturunan Yakub, hai semua orang 

yang masih tinggal dari keturunan Israel, 

hai orang-orang yang Kudukung sejak 

dari kandungan, hai orang-orang yang 

Kujunjung sejak dari rahim.

4 Sampai masa tuamu Aku tetap Dia 

dan sampai masa putih rambutmu 

Aku menggendong kamu. Aku telah 

melakukannya dan mau menanggung 

kamu terus; Aku mau memikul kamu dan 

menyelamatkan kamu.

13 Keselamatan yang dari pada-Ku tidak jauh 

lagi, sebab Aku telah mendekatkannya dan 

kelepasan yang Kuberikan tidak bertangguh 

lagi; Aku akan memberikan kelepasan di 

Sion dan keagungan-Ku kepada Israel.”

ROMA 1:17 Sebab di dalamnya nyata 

kebenaran Allah, yang bertolak dari iman 
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dan memimpin kepada iman, seperti ada 

tertulis: “Orang benar akan hidup oleh 

iman.”

ROMA 3:21 Tetapi sekarang, tanpa 

hukum Taurat kebenaran Allah telah 

dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam 

Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi,

22 yaitu kebenaran Allah karena iman dalam 

Yesus Kristus bagi semua orang yang 

percaya. Sebab tidak ada perbedaan.

ROMA 10:3 Sebab, oleh karena mereka 

tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh 

karena mereka berusaha untuk mendirikan 

kebenaran mereka sendiri, maka mereka 

tidak takluk kepada kebenaran Allah.

4 Sebab Kristus adalah kegenapan hukum 

Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-

tiap orang yang percaya.

5 Sebab Musa menulis tentang kebenaran 

karena hukum Taurat: “Orang yang 

melakukannya, akan hidup karenanya.”

6 Tetapi kebenaran karena iman berkata 

demikian: “Jangan katakan di dalam hatimu: 

Siapakah akan naik ke sorga?”, yaitu: untuk 

membawa Yesus turun,

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

Lihat juga #1; #2.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

YESAYA 47:4 kata Penebus kami, TUHAN 

semesta alam nama-Nya, Yang Mahakudus, 

Allah Israel.

YESAYA 44:6 Beginilah firman TUHAN, 

Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta 

alam: “Akulah yang terdahulu dan Akulah 

yang terkemudian; tidak ada Allah selain 

dari pada-Ku.

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

WAHYU 1:8 Aku adalah Alfa dan Omega, 

firman Tuhan Allah, yang ada dan yang 

sudah ada dan yang akan datang, Yang 

Mahakuasa.

Lihat juga Kejadian 32:24-31; 2 Samuel 22:3; Ayub 19:25; Mazmur 
19:15; Mazmur 78:35; Yesaya 41:14; Yesaya 44:24; Yesaya 48:17; 

Yesaya 49:7,26; Yesaya 54:5,8; Yesaya 59:20; Yesaya 60:16; Yesaya 
63:16; Wahyu 1:11; Wahyu 21:6; Wahyu 22:13.

E01 Jenis pelayanan Mesias.

YESAYA 48:15 Aku, Akulah yang 

mengatakannya dan yang memanggil dia 

juga, Akulah yang mendatangkan dia, dan 

segala usahanya akan berhasil.

16 Mendekatlah kepada-Ku, dengarlah ini: Dari 

dahulu tidak pernah Aku berkata dengan 

sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi Aku 

ada di situ.” Dan sekarang, Tuhan ALLAH 

mengutus aku dengan Roh-Nya.

17 Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, 
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Yang Mahakudus, Allah Israel: “Akulah 

TUHAN, Allahmu, yang mengajar engkau 

tentang apa yang memberi faedah, yang 

menuntun engkau di jalan yang harus 

kautempuh.

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

YOHANES 3:34 Sebab siapa yang diutus 

Allah, Dialah yang menyampaikan firman 

Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya 

dengan tidak terbatas.

YOHANES 6:45 Ada tertulis dalam kitab 

nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar 

oleh Allah. Dan setiap orang, yang telah 

mendengar dan menerima pengajaran dari 

Bapa, datang kepada-Ku.

YOHANES 18:20 Jawab Yesus kepadanya: 

“Aku berbicara terus terang kepada dunia: 

Aku selalu mengajar di rumah-rumah 

ibadat dan di Bait Allah, tempat semua 

orang Yahudi berkumpul; Aku tidak pernah 

berbicara sembunyi-sembunyi.

YOHANES 20:21 Maka kata Yesus sekali 

lagi: “Damai sejahtera bagi kamu! Sama 

seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga 

sekarang Aku mengutus kamu.”

22 Dan sesudah berkata demikian, Ia 

mengembusi mereka dan berkata: 

“Terimalah Roh Kudus.

EFESUS 4:21 Karena kamu telah 

mendengar tentang Dia dan menerima 

pengajaran di dalam Dia menurut 

kebenaran yang nyata dalam Yesus,

Lihat juga Mazmur 32:8; Yesaya 49:9,10.

C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

YESAYA 49:1 Dengarkanlah aku, hai 

pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-

bangsa yang jauh! TUHAN telah memanggil 

aku sejak dari kandungan telah menyebut 

namaku sejak dari perut ibuku.

MATIUS 1:20 Tetapi ketika ia 

mempertimbangkan maksud itu, malaikat 

Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi 

dan berkata: “Yusuf, anak Daud, janganlah 

engkau takut mengambil Maria sebagai 

isterimu, sebab anak yang di dalam 

kandungannya adalah dari Roh Kudus.

21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan 

engkau akan menamakan Dia Yesus, karena 

Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya 

dari dosa mereka.”

YOHANES 10:36 masihkah kamu berkata 

kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa 

dan yang telah diutus-Nya ke dalam dunia: 

Engkau menghujat Allah! Karena Aku telah 

berkata: Aku Anak Allah?

EFESUS 2:17 Ia datang dan memberitakan 

damai sejahtera kepada kamu yang “jauh” 

dan damai sejahtera kepada mereka yang 

“dekat”,

IBRANI 12:25 Jagalah supaya kamu 

jangan menolak Dia, yang berfirman. Sebab 

jikalau mereka, yang menolak Dia yang 

menyampaikan firman Allah di bumi, tidak 

YESAYA



268

luput, apa lagi kita, jika kita berpaling dari 

Dia yang berbicara dari sorga?

1 PETRUS 1:19 melainkan dengan darah 

yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama 

seperti darah anak domba yang tak bernoda 

dan tak bercacat.

20 Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, 

tetapi karena kamu baru menyatakan diri-

Nya pada zaman akhir.

Lihat juga Mazmur 71:5,6; Yesaya 42:1-4,12; Yesaya 45:22; Yesaya 
49:5; Yesaya 51:5; Yesaya 55:3; Zefanya 2:11; Lukas 1:15,31; Lukas 

2:10,11.

B16 Kekuasaan dan ketangguhan Mesias.

YESAYA 49:2 Ia telah membuat mulutku 

sebagai pedang yang tajam dan membuat 

aku berlindung dalam naungan tangan-Nya. 

Ia telah membuat aku menjadi anak panah 

yang runcing dan menyembunyikan aku 

dalam tabung panah-Nya.

MAZMUR 27:5 Sebab Ia melindungi 

aku dalam pondok-Nya pada waktu 

bahaya; Ia menyembunyikan aku dalam 

persembunyian di kemah-Nya, Ia 

mengangkat aku ke atas gunung batu.

MAZMUR 45:6 Anak-anak panahmu tajam, 

menembus jantung musuh raja; bangsa-

bangsa jatuh di bawah kakimu.

MAZMUR 91:15 Bila ia berseru kepada-

Ku, Aku akan menjawab, Aku akan 

menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan 

meluputkannya dan memuliakannya.

IBRANI 4:12 Sebab firman Allah hidup 

dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang 

bermata dua manapun; ia menusuk amat 

dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, 

sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 

membedakan pertimbangan dan pikiran hati 

kita.

WAHYU 1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia 

memegang tujuh bintang dan dari mulut-

Nya keluar sebilah pedang tajam bermata 

dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan 

matahari yang terik.

WAHYU 2:12 Dan tuliskanlah kepada 

malaikat jemaat di Pergamus: Inilah firman 

Dia, yang memakai pedang yang tajam dan 

bermata dua:

WAHYU 19:15 Dan dari mulut-Nya 

keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 

memukul segala bangsa. Dan Ia akan 

menggembalakan mereka dengan gada 

besi dan Ia akan memeras anggur dalam 

kilangan anggur, yaitu kegeraman murka 

Allah, Yang Mahakuasa.

Lihat juga Mazmur 45:3-6; Mazmur 91:11; Yesaya 50:4; Yesaya 
51:16; Yesaya 61:1-3; Yesaya 66:19.

B14 Mesias membuat kemuliaan Allah dikenal.

H11 Mesias akan dimuliakan.

YESAYA 49:3 Ia berfirman kepadaku: 

“Engkau adalah hamba-Ku, Israel, dan 

olehmu Aku akan menyatakan keagungan-

Ku.”

YOHANES 12:28 Bapa, muliakanlah nama-

Mu!” Maka terdengarlah suara dari sorga: 
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“Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan 

memuliakan-Nya lagi!”

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

YOHANES 17:4 Aku telah mempermuliakan 

Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan 

pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku 

untuk melakukannya.

Lihat juga Yohanes 13:31,32; Filipi 2:6-11.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

F03 Mesias akan ditolak.

YESAYA 49:4 Tetapi aku berkata: “Aku 

telah bersusah-susah dengan percuma, dan 

telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-

sia dan tak berguna; namun, hakku terjamin 

pada TUHAN dan upahku pada Allahku.”

MATIUS 17:17 Maka kata Yesus: “Hai kamu 

angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, 

berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara 

kamu? Berapa lama lagi Aku harus sabar 

terhadap kamu? Bawalah anak itu ke mari!”

MATIUS 23:37 Yerusalem, Yerusalem, 

engkau yang membunuh nabi-nabi dan 

melempari dengan batu orang-orang yang 

diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu 

mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti 

induk ayam mengumpulkan anak-anaknya 

di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

YOHANES 1:11 Ia datang kepada milik 

kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang 

kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.

YOHANES 17:4 Aku telah mempermuliakan 

Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan 

pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku 

untuk melakukannya.

5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku 

pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang 

Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.

ROMA 10:21 Tetapi tentang Israel 

ia berkata: “Sepanjang hari Aku telah 

mengulurkan tangan-Ku kepada bangsa 

yang tidak taat dan yang membantah.”

2 KORINTUS 12:15 Karena itu aku 

suka mengorbankan milikku, bahkan 

mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika 

aku sangat mengasihi kamu, masakan aku 

semakin kurang dikasihi?

GALATIA 4:11 Aku kuatir kalau-kalau susah 

payahku untuk kamu telah sia-sia.

FILIPI 2:9 Itulah sebabnya Allah sangat 

meninggikan Dia dan mengaruniakan 

kepada-Nya nama di atas segala nama,

IBRANI 12:2 Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.

Lihat juga Mazmur 22:23-32; Yesaya 40:10; Yesaya 53:10-12; 
Yesaya 62:11; Yesaya 65:2.
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A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

F03 Mesias akan ditolak.

YESAYA 49:5 Maka sekarang firman 

TUHAN, yang membentuk aku sejak dari 

kandungan untuk menjadi hamba-Nya, 

untuk mengembalikan Yakub kepada-Nya, 

dan supaya Israel dikumpulkan kepada-Nya-

-maka aku dipermuliakan di mata TUHAN, 

dan Allahku menjadi kekuatanku--,firman-

Nya:

MATIUS 15:24 Jawab Yesus: “Aku diutus 

hanya kepada domba-domba yang hilang 

dari umat Israel.”

MATIUS 23:37 Yerusalem, Yerusalem, 

engkau yang membunuh nabi-nabi dan 

melempari dengan batu orang-orang yang 

diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu 

mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti 

induk ayam mengumpulkan anak-anaknya 

di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

YOHANES 1:11 Ia datang kepada milik 

kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang 

kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.

12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya 

diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak 

Allah, yaitu mereka yang percaya dalam 

nama-Nya;

YOHANES 3:35 Bapa mengasihi Anak dan 

telah menyerahkan segala sesuatu kepada-

Nya.

YOHANES 13:31 Sesudah Yudas pergi, 

berkatalah Yesus: “Sekarang Anak Manusia 

dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di 

dalam Dia.

32 Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, 

Allah akan mempermuliakan Dia juga di 

dalam diri-Nya, dan akan mempermuliakan 

Dia dengan segera.

KISAH PARA RASUL 10:36 Itulah firman yang 

Ia suruh sampaikan kepada orang-orang 

Israel, yaitu firman yang memberitakan 

damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang 

adalah Tuhan dari semua orang.

WAHYU 5:12 katanya dengan suara 

nyaring: “Anak Domba yang disembelih itu 

layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, 

dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan 

kemuliaan, dan puji-pujian!”

Lihat juga Mazmur 110:1-3; Yesaya 49:1; Matius 3:17; Matius 
11:27; Matius 17:5; Matius 21:37-41; Matius 28:18; Lukas 19:42; 

Roma 15:8; Efesus 1:20-22; 1 Tesalonika 2:15,16; Yakobus 5:20-27; 
1 Petrus 3:22.

A07 Dia akan menjadi Mesias bagi Israel.

D09 Mesias akan menjadi Penyelamat.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 49:6 Terlalu sedikit bagimu 

hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk 

menegakkan suku-suku Yakub dan untuk 

mengembalikan orang-orang Israel yang 

masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat 

engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa 

supaya keselamatan yang dari pada-Ku 

sampai ke ujung bumi.

LUKAS 2:32 yaitu terang yang menjadi 

penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan 
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menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel.”

LUKAS 24:46 Kata-Nya kepada mereka: 

“Ada tertulis demikian: Mesias harus 

menderita dan bangkit dari antara orang 

mati pada hari yang ketiga,

47 dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang 

pertobatan dan pengampunan dosa harus 

disampaikan kepada segala bangsa, mulai 

dari Yerusalem.

KISAH PARA RASUL 13:46 Tetapi dengan 

berani Paulus dan Barnabas berkata: 

“Memang kepada kamulah firman Allah 

harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu 

menolaknya dan menganggap dirimu tidak 

layak untuk beroleh hidup yang kekal. 

Karena itu kami berpaling kepada bangsa-

bangsa lain.

47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada 

kami: Aku telah menentukan engkau 

menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang 

tidak mengenal Allah, supaya engkau 

membawa keselamatan sampai ke ujung 

bumi.”

48 Mendengar itu bergembiralah semua orang 

yang tidak mengenal Allah dan mereka 

memuliakan firman Tuhan; dan semua 

orang yang ditentukan Allah untuk hidup 

yang kekal, menjadi percaya.

IBRANI 8:10 “Maka inilah perjanjian yang 

Kuadakan dengan kaum Israel sesudah 

waktu itu,” demikianlah firman Tuhan. 

“Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal 

budi mereka dan menuliskannya dalam 

hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

Lihat juga #1; #2; Yesaya 42:6; Yohanes 1:4-9; Kisah Para Rasul 
26:18,32.

B16 Kekuasaan dan ketangguhan Mesias.

F03 Mesias akan ditolak.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 49:7 Beginilah firman TUHAN, 

Penebus Israel, Allahnya yang Mahakudus, 

kepada dia yang dihinakan orang, kepada 

dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada 

hamba penguasa-penguasa: “Raja-raja akan 

melihat perbuatan-Ku, lalu bangkit memberi 

hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud 

menyembah, oleh karena TUHAN yang setia 

oleh karena Yang Mahakudus, Allah Israel, 

yang memilih engkau.”

MAZMUR 35:19 Janganlah sekali-kali 

bersukacita atas aku orang-orang yang 

memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-

ngedipkan mata orang-orang yang 

membenci aku tanpa alasan.

MATIUS 27:22 Kata Pilatus kepada 

mereka: “Jika begitu, apakah yang harus 

kuperbuat dengan Yesus, yang disebut 

Kristus?” Mereka semua berseru: “Ia harus 

disalibkan!”

23 Katanya: “Tetapi kejahatan apakah yang telah 

dilakukan-Nya?” Namun mereka makin 

keras berteriak: “Ia harus disalibkan!”

YOHANES 7:47 Jawab orang-orang Farisi 

itu kepada mereka: “Adakah kamu juga 

disesatkan?

48 Adakah seorang di antara pemimpin-

pemimpin yang percaya kepada-Nya, atau 

seorang di antara orang-orang Farisi?

49 Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal 

hukum Taurat, terkutuklah mereka!”

YOHANES 15:22 Sekiranya Aku tidak datang 
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dan tidak berkata-kata kepada mereka, 

mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang 

mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa 

mereka!

23 Barangsiapa membenci Aku, ia membenci 

juga Bapa-Ku.

24 Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan 

di tengah-tengah mereka seperti yang tidak 

pernah dilakukan orang lain, mereka tentu 

tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun 

mereka telah melihat semuanya itu, namun 

mereka membenci baik Aku maupun Bapa-

Ku.

25 Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab 

Taurat mereka harus digenapi: Mereka 

membenci Aku tanpa alasan.

ROMA 14:11 Karena ada tertulis: 

“Demi Aku hidup, demikianlah firman 

Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut 

di hadapan-Ku dan semua orang akan 

memuliakan Allah.”

FILIPI 2:10 supaya dalam nama Yesus 

bertekuk lutut segala yang ada di langit 

dan yang ada di atas bumi dan yang ada di 

bawah bumi,

11 dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus 

adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!

Lihat juga #1; #2; #4; Mazmur 22:7-9; Mazmur 69:8-10; 
Mazmur 109:3; Yesaya 42:1; Yesaya 52:15; Yesaya 53:13; Matius 

20:28; Matius 26:67; Matius 27:38-44; Lukas 22:27; Lukas 
23:18,23,35; Yohanes 18:40; Yohanes 19:6,15; 1 Petrus 2:4.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 49:8 Beginilah firman TUHAN: 

“Pada waktu Aku berkenan, Aku akan 

menjawab engkau, dan pada hari Aku 

menyelamatkan, Aku akan menolong 

engkau; Aku telah membentuk dan memberi 

engkau, menjadi perjanjian bagi umat 

manusia, untuk membangunkan bumi 

kembali dan untuk membagi-bagikan tanah 

pusaka yang sudah sunyi sepi,

9 untuk mengatakan kepada orang-orang yang 

terkurung: Keluarlah! kepada orang-orang 

yang ada di dalam gelap: Tampillah! Di 

sepanjang jalan mereka seperti domba yang 

tidak pernah kekurangan rumput, dan di 

segala bukit gundulpun tersedia rumput bagi 

mereka.

10 Mereka tidak menjadi lapar atau haus; 

angin hangat dan terik matahari tidak akan 

menimpa mereka, sebab Penyayang mereka 

akan memimpin mereka dan akan menuntun 

mereka ke dekat sumber-sumber air.

11 Aku akan membuat segala gunung-Ku 

menjadi jalan dan segala jalan raya-Ku akan 

Kuratakan.

12 Lihat, ada orang yang datang dari jauh, 

ada dari utara dan dari barat, dan ada dari 

tanah Sinim.”

13 Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-

soraklah, hai bumi, dan bergembiralah 

dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung! 

Sebab TUHAN menghibur umat-Nya dan 

menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas.

YESAYA 49:14-15

YESAYA 49:16 Lihat, Aku telah melukiskan 
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engkau di telapak tangan-Ku; tembok-

tembokmu tetap di ruang mata-Ku.

YESAYA 49:17-21

YESAYA 49:22 Beginilah firman Tuhan 

ALLAH: “Lihat, Aku akan mengangkat 

tangan-Ku sebagai tanda untuk bangsa-

bangsa dan memasang panji-panji-Ku untuk 

suku-suku bangsa, maka mereka akan 

menggendong anak-anakmu laki-laki dan 

anak-anakmu perempuan akan didukung di 

atas bahunya.

YESAYA 49:23-26

MIKHA 7:19 Biarlah Ia kembali 

menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-

kesalahan kita dan melemparkan segala dosa 

kita ke dalam tubir-tubir laut.

MATIUS 5:6 Berbahagialah orang yang 

lapar dan haus akan kebenaran, karena 

mereka akan dipuaskan.

MATIUS 12:18 Lihatlah, itu Hamba-Ku yang 

Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya 

jiwa-Ku berkenan; Aku akan menaruh roh-

Ku ke atas-Nya, dan Ia akan memaklumkan 

hukum kepada bangsa-bangsa.

LUKAS 2:13 Dan tiba-tiba tampaklah 

bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah 

besar bala tentara sorga yang memuji Allah, 

katanya:

14 Kemuliaan bagi Allah di tempat yang 

mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di 

antara manusia yang berkenan kepada-Nya.

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

LUKAS 12:32 Janganlah takut, hai kamu 

kawanan kecil! Karena Bapamu telah 

berkenan memberikan kamu Kerajaan itu.

YOHANES 6:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Akulah roti hidup; barangsiapa datang 

kepada-Ku, ia tidak akan lapar lagi, dan 

barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak 

akan haus lagi.

YOHANES 10:14 Akulah gembala yang baik 

dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan 

domba-domba-Ku mengenal Aku

2 KORINTUS 6:2 Sebab Allah berfirman: 

“Pada waktu Aku berkenan, Aku akan 

mendengarkan engkau, dan pada hari 

Aku menyelamatkan, Aku akan menolong 

engkau.” Sesungguhnya, waktu ini adalah 

waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari 

ini adalah hari penyelamatan itu.

IBRANI 5:7 Dalam hidup-Nya sebagai 

manusia, Ia telah mempersembahkan 

doa dan permohonan dengan ratap tangis 

dan keluhan kepada Dia, yang sanggup 

menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena 

kesalehan-Nya Ia telah didengarkan.

8 Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah 

belajar menjadi taat dari apa yang telah 

diderita-Nya,

9 dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-

Nya, Ia menjadi pokok keselamatan yang 

abadi bagi semua orang yang taat kepada-

Nya,

WAHYU 7:15 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 
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membentangkan kemah-Nya di atas mereka.

16 Mereka tidak akan menderita lapar dan 

dahaga lagi, dan matahari atau panas terik 

tidak akan menimpa mereka lagi.

17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah 

takhta itu, akan menggembalakan mereka 

dan akan menuntun mereka ke mata air 

kehidupan. Dan Allah akan menghapus 

segala air mata dari mata mereka.”

Lihat juga #1; #2; #3; Mazmur 23:1-6; Mazmur 102:14; Mazmur 
107:10-14; Mazmur 146:7; Yesaya 42:7; Yohanes 10:1-16; Kolose 

1:13; 1 Petrus 2:9.

F11 Penderitaan Mesias.

YESAYA 50:3 Aku mengenakan pakaian 

kelam kepada langit dan menyelimutinya 

dengan kain kabung.”

MATIUS 27:45 Mulai dari jam dua belas 

kegelapan meliputi seluruh daerah itu 

sampai jam tiga.

Lihat juga Lukas 23:44,45; Wahyu 6:12.

D02 Jabatam Mesias sebagai Nabi.

YESAYA 50:4 Tuhan ALLAH telah 

memberikan kepadaku lidah seorang 

murid, supaya dengan perkataan aku dapat 

memberi semangat baru kepada orang 

yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam 

pendengaranku untuk mendengar seperti 

seorang murid.

MATIUS 11:28 Marilah kepada-Ku, semua 

yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 

akan memberi kelegaan kepadamu.

MATIUS 13:54 Setibanya di tempat 

asal-Nya, Yesus mengajar orang-orang 

di situ di rumah ibadat mereka. Maka 

takjublah mereka dan berkata: “Dari mana 

diperoleh-Nya hikmat itu dan kuasa untuk 

mengadakan mujizat-mujizat itu?

LUKAS 4:22 Dan semua orang itu 

membenarkan Dia dan mereka heran akan 

kata-kata yang indah yang diucapkan-Nya, 

lalu kata mereka: “Bukankah Ia ini anak 

Yusuf?”

LUKAS 21:15 Sebab Aku sendiri akan 

memberikan kepadamu kata-kata hikmat, 

sehingga kamu tidak dapat ditentang atau 

dibantah lawan-lawanmu.

YOHANES 5:19 Maka Yesus menjawab 

mereka, kata-Nya: “Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya Anak tidak 

dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya 

sendiri, jikalau tidak Ia melihat Bapa 

mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan 

Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.

YOHANES 7:15 Maka heranlah orang-orang 

Yahudi dan berkata: “Bagaimanakah orang 

ini mempunyai pengetahuan demikian 

tanpa belajar!”

16 Jawab Yesus kepada mereka: “Ajaran-Ku 

tidak berasal dari diri-Ku sendiri, tetapi dari 

Dia yang telah mengutus Aku.

17 Barangsiapa mau melakukan kehendak-Nya, ia 

akan tahu entah ajaran-Ku ini berasal dari Allah, 

entah Aku berkata-kata dari diri-Ku sendiri.

YOHANES 7:46 Jawab penjaga-penjaga itu: 

“Belum pernah seorang manusia berkata 

seperti orang itu!”
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Lihat juga Keluaran 4:11,12; Mazmur 45:3; Yeremia 1:9.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

YESAYA 50:5 Tuhan ALLAH telah 

membuka telingaku, dan aku tidak 

memberontak, tidak berpaling ke belakang.

6 Aku memberi punggungku kepada orang-

orang yang memukul aku, dan pipiku 

kepada orang-orang yang mencabut 

janggutku. Aku tidak menyembunyikan 

mukaku ketika aku dinodai dan diludahi.

MATIUS 26:39 Maka Ia maju sedikit, lalu 

sujud dan berdoa, kata-Nya: “Ya Bapa-Ku, 

jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan 

ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti 

yang Kukehendaki, melainkan seperti yang 

Engkau kehendaki.”

MARKUS 14:65 Lalu mulailah beberapa 

orang meludahi Dia dan menutupi muka-

Nya dan meninju-Nya sambil berkata 

kepada-Nya: “Hai nabi, cobalah terka!” 

Malah para pengawalpun memukul Dia.

YOHANES 8:29 Dan Ia, yang telah mengutus 

Aku, Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan 

Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat 

apa yang berkenan kepada-Nya.”

YOHANES 14:31 Tetapi supaya dunia tahu, 

bahwa Aku mengasihi Bapa dan bahwa 

Aku melakukan segala sesuatu seperti yang 

diperintahkan Bapa kepada-Ku, bangunlah, 

marilah kita pergi dari sini.”

YOHANES 19:1 Lalu Pilatus mengambil 

Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia.

2 Prajurit-prajurit menganyam sebuah 

mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala-

Nya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu,

3 dan sambil maju ke depan mereka berkata: 

“Salam, hai raja orang Yahudi!” Lalu mereka 

menampar muka-Nya.

FILIPI 2:7 melainkan telah 

mengosongkan diri-Nya sendiri, dan 

mengambil rupa seorang hamba, dan 

menjadi sama dengan manusia.

8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia 

telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai 

mati, bahkan sampai mati di kayu salib.

9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan 

Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama 

di atas segala nama,

Lihat juga Mazmur 40:7-9; Ratapan 3:30; Mikha 4:14; Matius 
5:39; Matius 26:67,68; Markus 15:19; Lukas 22:63; Ibrani 5:8; 

Ibrani 10:5-9.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

YESAYA 50:7 Tetapi Tuhan ALLAH 

menolong aku; sebab itu aku tidak mendapat 

noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku 

seperti keteguhan gunung batu karena aku 

tahu, bahwa aku tidak akan mendapat malu.

8 Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. 

Siapakah yang berani berbantah dengan 

aku? Marilah kita tampil bersama-sama! 

Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia 

mendekat kepadaku!

9 Sesungguhnya, Tuhan ALLAH menolong 

aku; siapakah yang berani menyatakan aku 

bersalah? Sesungguhnya, mereka semua 

akan memburuk seperti pakaian yang sudah 

usang; ngengat akan memakan mereka.
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MATIUS 27:19 Ketika Pilatus sedang 

duduk di kursi pengadilan, isterinya 

mengirim pesan kepadanya: “Jangan engkau 

mencampuri perkara orang benar itu, sebab 

karena Dia aku sangat menderita dalam 

mimpi tadi malam.”

LUKAS 9:51 Ketika hampir genap 

waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia 

mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi 

ke Yerusalem,

LUKAS 23:4 Kata Pilatus kepada imam-

imam kepala dan seluruh orang banyak itu: 

“Aku tidak mendapati kesalahan apapun 

pada orang ini.”

LUKAS 23:14 dan berkata kepada mereka: 

“Kamu telah membawa orang ini kepadaku 

sebagai seorang yang menyesatkan 

rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku 

telah memeriksa-Nya, dan dari kesalahan-

kesalahan yang kamu tuduhkan kepada-Nya 

tidak ada yang kudapati pada-Nya.

YOHANES 8:46 Siapakah di antaramu 

yang membuktikan bahwa Aku berbuat 

dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, 

mengapakah kamu tidak percaya kepada-Ku?

ROMA 8:33 Siapakah yang akan 

menggugat orang-orang pilihan Allah? 

Allah, yang membenarkan mereka? 

Siapakah yang akan menghukum mereka?

IBRANI 1:11 Semuanya itu akan binasa, 

tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu 

akan menjadi usang seperti pakaian;

12 seperti jubah akan Engkau gulungkan 

mereka, dan seperti persalinan mereka 

akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan 

tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan.”

Lihat juga Ayub 13:28; Mazmur 89:22-28; Mazmur 102:27; 
Yesaya 41:1,21; Yesaya 51:6-8; Yehezkiel 3:8,9; Zakharia 3:1; 

Matius 5:25; Wahyu 12:10.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

E19 Mesias akan menghibur.

H02 Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

      

YESAYA 51:1-2

YESAYA 51:3 Sebab TUHAN menghibur 

Sion, menghibur segala reruntuhannya; Ia 

membuat padang gurunnya seperti taman 

Eden dan padang belantaranya seperti 

taman TUHAN. Di situ terdapat kegirangan 

dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang 

nyaring.

4 Perhatikanlah suara-Ku, hai bangsa-bangsa, 

dan pasanglah telinga kepada-Ku, hai suku-

suku bangsa! Sebab pengajaran akan keluar 

dari pada-Ku dan hukum-Ku sebagai terang 

untuk bangsa-bangsa.

5 Dalam sekejap mata keselamatan yang dari 

pada-Ku akan dekat, kelepasan yang Kuberikan 

akan tiba, dan dengan tangan kekuasaan-Ku 

Aku akan memerintah bangsa-bangsa; kepada-

Kulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan 

tangan-Ku mereka harapkan.

6 Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah 

ke bumi di bawah; sebab langit lenyap 

seperti asap, bumi memburuk seperti 

pakaian yang sudah usang dan penduduknya 

akan mati seperti nyamuk; tetapi kelepasan 

yang Kuberikan akan tetap untuk selama-

lamanya, dan keselamatan yang dari pada-

Ku tidak akan berakhir.

YESAYA



277

YESAYA 51:7-10

YESAYA 51:11 Maka orang-orang yang 

dibebaskan TUHAN akan pulang dan 

masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang 

sukacita abadi meliputi mereka; kegirangan 

dan sukacita akan memenuhi mereka, duka 

dan keluh akan menjauh.

YESAYA 51:12-23

YESAYA 2:3 dan banyak suku bangsa 

akan pergi serta berkata: “Mari, kita naik 

ke gunung TUHAN, ke rumah Allah 

Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang 

jalan-jalan-Nya, dan supaya kita berjalan 

menempuhnya; sebab dari Sion akan 

keluar pengajaran dan firman TUHAN dari 

Yerusalem.”

YESAYA 34:4 Segenap tentara langit akan 

hancur, dan langit akan digulung seperti 

gulungan kitab, segala tentara mereka akan 

gugur seperti daun yang gugur dari pohon 

anggur, dan seperti gugurnya daun pohon 

ara.

MATIUS 5:17 Janganlah kamu menyangka, 

bahwa Aku datang untuk meniadakan 

hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku 

datang bukan untuk meniadakannya, 

melainkan untuk menggenapinya.

LUKAS 2:30 sebab mataku telah melihat 

keselamatan yang dari pada-Mu,

31 yang telah Engkau sediakan di hadapan 

segala bangsa,

32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi 

bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan 

bagi umat-Mu, Israel.”

KISAH PARA RASUL 13:47 Sebab inilah yang 

diperintahkan kepada kami: Aku telah 

menentukan engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 

supaya engkau membawa keselamatan 

sampai ke ujung bumi.”

KISAH PARA RASUL 26:23 yaitu, bahwa 

Mesias harus menderita sengsara dan bahwa 

Ia adalah yang pertama yang akan bangkit 

dari antara orang mati, dan bahwa Ia akan 

memberitakan terang kepada bangsa ini dan 

kepada bangsa-bangsa lain.”

2 KORINTUS 1:3 Terpujilah Allah, Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh 

belas kasihan dan Allah sumber segala 

penghiburan,

4 yang menghibur kami dalam segala 

penderitaan kami, sehingga kami sanggup 

menghibur mereka, yang berada dalam 

bermacam-macam penderitaan dengan 

penghiburan yang kami terima sendiri dari 

Allah.

1 PETRUS 2:9 Tetapi kamulah bangsa 

yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 

supaya kamu memberitakan perbuatan-

perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 

memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib:

WAHYU 6:12 Maka aku melihat, ketika 

Anak Domba itu membuka meterai yang 

keenam, sesungguhnya terjadilah gempa 

bumi yang dahsyat dan matahari menjadi 

hitam bagaikan karung rambut dan bulan 

menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.

13 Dan bintang-bintang di langit berjatuhan 

ke atas bumi bagaikan pohon ara 
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menggugurkan buah-buahnya yang mentah, 

apabila ia digoncang angin yang kencang.

14 Maka menyusutlah langit bagaikan 

gulungan kitab yang digulung dan 

tergeserlah gunung-gunung dan pulau-

pulau dari tempatnya.

Lihat juga #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

E15 Mesias akan membawa kabar gembira.

E19 Mesias akan menghibur.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 52:1-6

YESAYA 52:7 Betapa indahnya kelihatan 

dari puncak bukit-bukit kedatangan 

pembawa berita, yang mengabarkan berita 

damai dan memberitakan kabar baik, yang 

mengabarkan berita selamat dan berkata 

kepada Sion: “Allahmu itu Raja!”

8 Dengarlah suara orang-orang yang 

mengawal engkau: mereka bersama-sama 

bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala 

sendiri mereka melihat bagaimana TUHAN 

kembali ke Sion.

9 Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-

sama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab 

TUHAN telah menghibur umat-Nya, telah 

menebus Yerusalem.

10 TUHAN telah menunjukkan tangan-

Nya yang kudus di depan mata semua 

bangsa; maka segala ujung bumi melihat 

keselamatan yang dari Allah kita.

YESAYA 52:11-12

MAZMUR 22:28 Segala ujung bumi akan 

mengingatnya dan berbalik kepada TUHAN; 

dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan 

sujud menyembah di hadapan-Nya.

MAZMUR 98:1 Mazmur. Nyanyikanlah 

nyanyian baru bagi TUHAN, sebab Ia telah 

melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib; 

keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya 

oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya 

yang kudus.

2 TUHAN telah memperkenalkan 

keselamatan yang dari pada-Nya, telah 

menyatakan keadilan-Nya di depan mata 

bangsa-bangsa.

3 Ia mengingat kasih setia dan kesetiaan-Nya 

terhadap kaum Israel, segala ujung bumi 

telah melihat keselamatan yang dari pada 

Allah kita.

YESAYA 66:13 Seperti seseorang yang 

dihibur ibunya, demikianlah Aku ini akan 

menghibur kamu; kamu akan dihibur di 

Yerusalem.

YESAYA 66:18 Aku 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.

MATIUS 5:4 Berbahagialah orang yang 

berdukacita, karena mereka akan dihibur.

LUKAS 1:74 supaya kita, terlepas dari 

tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya 

tanpa takut,

LUKAS 2:38 Dan pada ketika itu juga 

datanglah ia ke situ dan mengucap syukur 

kepada Allah dan berbicara tentang Anak 
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itu kepada semua orang yang menantikan 

kelepasan untuk Yerusalem.

LUKAS 3:6 dan semua orang akan 

melihat keselamatan yang dari Tuhan.”

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

KISAH PARA RASUL 13:47 Sebab inilah yang 

diperintahkan kepada kami: Aku telah 

menentukan engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 

supaya engkau membawa keselamatan 

sampai ke ujung bumi.”

ROMA 10:15 Dan bagaimana mereka 

dapat memberitakan-Nya, jika mereka 

tidak diutus? Seperti ada tertulis: “Betapa 

indahnya kedatangan mereka yang 

membawa kabar baik!”

2 KORINTUS 1:10 Dari kematian yang begitu 

ngeri Ia telah dan akan menyelamatkan 

kami: kepada-Nya kami menaruh 

pengharapan kami, bahwa Ia akan 

menyelamatkan kami lagi,

IBRANI 2:3 bagaimanakah kita 

akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan 

keselamatan yang sebesar itu, yang mula-

mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh 

mereka yang telah mendengarnya, kepada 

kita dengan cara yang dapat dipercayai, 

sedangkan

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 14:6 Dan aku melihat seorang 

malaikat lain terbang di tengah-tengah langit 

dan padanya ada Injil yang kekal untuk 

diberitakannya kepada mereka yang diam 

di atas bumi dan kepada semua bangsa dan 

suku dan bahasa dan kaum,

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Yesaya 42:10-13; Yesaya 48:20; 
Yesaya 49:6; Yesaya 55:12; Matius 24:30,31; Kisah Para Rasul 

2:5-11; 2 Korintus 1:3-5; Kolose 2:2,3; Wahyu 1:7.

G03 Permuliaan Mesias telah dinubuatkan.

YESAYA 52:13 Sesungguhnya, hamba-Ku 

akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung 

dan dimuliakan.

YESAYA 9:6 Besar kekuasaannya, dan 

damai sejahtera tidak akan berkesudahan 

di atas takhta Daud dan di dalam 

kerajaannya, karena ia mendasarkan dan 

mengokohkannya dengan keadilan dan 

kebenaran dari sekarang sampai selama-

lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta 

alam akan melakukan hal ini.

YOHANES 5:22 Bapa tidak menghakimi 
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siapapun, melainkan telah menyerahkan 

penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,

23 supaya semua orang menghormati Anak 

sama seperti mereka menghormati Bapa. 

Barangsiapa tidak menghormati Anak, 

ia juga tidak menghormati Bapa, yang 

mengutus Dia.

KISAH PARA RASUL 2:31 Karena itu ia 

telah melihat ke depan dan telah berbicara 

tentang kebangkitan Mesias, ketika ia 

mengatakan, bahwa Dia tidak ditinggalkan 

di dalam dunia orang mati, dan bahwa 

daging-Nya tidak mengalami kebinasaan.

33 Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan 

kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang 

dijanjikan itu, maka dicurahkan-Nya apa 

yang kamu lihat dan dengar di sini.

34 Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, 

malahan Daud sendiri berkata: Tuhan telah 

berfirman kepada Tuanku:

35 Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai 

Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi 

tumpuan kaki-Mu.

36 Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan 

pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, 

yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan 

Kristus.”

FILIPI 2:9 Itulah sebabnya Allah sangat 

meninggikan Dia dan mengaruniakan 

kepada-Nya nama di atas segala nama,

10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 

segala yang ada di langit dan yang ada di atas 

bumi dan yang ada di bawah bumi,

11 dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus 

adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!

WAHYU 5:13 Dan aku mendengar semua 

makhluk yang di sorga dan yang di bumi 

dan yang di bawah bumi dan yang di laut 

dan semua yang ada di dalamnya, berkata: 

“Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi 

Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat 

dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya!”

Lihat juga #1; Yesaya 9:5; Yesaya 49:6; Matius 28:18; Efesus 1:20-
23; Ibrani 1:3; Wahyu 5:6-12.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

YESAYA 52:14 Seperti banyak orang akan 

tertegun melihat dia--begitu buruk rupanya, 

bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya 

bukan seperti anak manusia lagi--

MAZMUR 22:7 Tetapi aku ini ulat dan bukan 

orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang 

banyak.

MATIUS 27:29 Mereka menganyam sebuah 

mahkota duri dan menaruhnya di atas 

kepala-Nya, lalu memberikan Dia sebatang 

buluh di tangan kanan-Nya. Kemudian 

mereka berlutut di hadapan-Nya dan 

mengolok-olokkan Dia, katanya: “Salam, hai 

Raja orang Yahudi!”

30 Mereka meludahi-Nya dan mengambil 

buluh itu dan memukulkannya ke kepala-

Nya.

FILIPI 2:5 Hendaklah kamu dalam 

hidupmu bersama, menaruh pikiran dan 

perasaan yang terdapat juga dalam Kristus 

Yesus,

6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak 

menganggap kesetaraan dengan Allah itu 

sebagai milik yang harus dipertahankan,
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7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya 

sendiri, dan mengambil rupa seorang 

hamba, dan menjadi sama dengan manusia.

8 Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia 

telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai 

mati, bahkan sampai mati di kayu salib.

Lihat juga Mazmur 71:7; Matius 7:28; Matius 26:67; Markus 
5:42; Markus 6:51; Lukas 2:47.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

YESAYA 52:15 demikianlah ia akan 

membuat tercengang banyak bangsa, raja-

raja akan mengatupkan mulutnya melihat 

dia; sebab apa yang tidak diceritakan kepada 

mereka akan mereka lihat, dan apa yang 

tidak mereka dengar akan mereka pahami.

MATIUS 11:28 Marilah kepada-Ku, semua 

yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 

akan memberi kelegaan kepadamu.

MATIUS 28:19 Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus,

LUKAS 24:47 dan lagi: dalam nama-Nya 

berita tentang pertobatan dan pengampunan 

dosa harus disampaikan kepada segala 

bangsa, mulai dari Yerusalem.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

YOHANES 3:16 Karena begitu besar kasih 

Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 

supaya setiap orang yang percaya kepada-

Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal.

17 Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam 

dunia bukan untuk menghakimi dunia, 

melainkan untuk menyelamatkannya oleh 

Dia.

YOHANES 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu 

pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri 

dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum!

YOHANES 8:12 Maka Yesus berkata pula 

kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah 

terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, 

ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup.”

KISAH PARA RASUL 2:21 Dan barangsiapa 

yang berseru kepada nama Tuhan akan 

diselamatkan.

KISAH PARA RASUL 13:47 Sebab inilah yang 

diperintahkan kepada kami: Aku telah 

menentukan engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 

supaya engkau membawa keselamatan 

sampai ke ujung bumi.”

KISAH PARA RASUL 17:30 Dengan tidak 

memandang lagi zaman kebodohan, maka 

sekarang Allah memberitakan kepada 

manusia, bahwa di mana-mana semua 

mereka harus bertobat.

31 Karena Ia telah menetapkan suatu hari, 

pada waktu mana Ia dengan adil akan 
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menghakimi dunia oleh seorang yang telah 

ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan 

kepada semua orang suatu bukti tentang hal 

itu dengan membangkitkan Dia dari antara 

orang mati.”

ROMA 15:20 Dan dalam pemberitaan itu 

aku menganggap sebagai kehormatanku, 

bahwa aku tidak melakukannya di tempat-

tempat, di mana nama Kristus telah dikenal 

orang, supaya aku jangan membangun di 

atas dasar, yang telah diletakkan orang lain,

21 tetapi sesuai dengan yang ada tertulis: 

“Mereka, yang belum pernah menerima 

berita tentang Dia, akan melihat Dia, dan 

mereka, yang tidak pernah mendengarnya, 

akan mengertinya.”

ROMA 16:25 Bagi Dia, yang berkuasa 

menguatkan kamu, --menurut Injil yang 

kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus 

Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia, yang 

didiamkan berabad-abad lamanya,

26 tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan 

yang menurut perintah Allah yang abadi, 

telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi 

kepada segala bangsa untuk membimbing 

mereka kepada ketaatan iman--

2 KORINTUS 5:19 Sebab Allah mendamaikan 

dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan 

tidak memperhitungkan pelanggaran 

mereka. Ia telah mempercayakan berita 

pendamaian itu kepada kami.

EFESUS 3:8 Kepadaku, yang paling hina di 

antara segala orang kudus, telah dianugerahkan 

kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada 

orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus, 

yang tidak terduga itu,

9 dan untuk menyatakan apa isinya tugas 

penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-

abad tersembunyi dalam Allah, yang 

menciptakan segala sesuatu,

1 TIMOTIUS 2:3 Itulah yang baik dan yang 

berkenan kepada Allah, Juruselamat kita,

4 yang menghendaki supaya semua orang 

diselamatkan dan memperoleh pengetahuan 

akan kebenaran.

TITUS 2:11 Karena kasih karunia Allah 

yang menyelamatkan semua manusia sudah 

nyata.

2 PETRUS 3:9 Tuhan tidak lalai menepati 

janji-Nya, sekalipun ada orang yang 

menganggapnya sebagai kelalaian, 

tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 

menghendaki supaya jangan ada yang 

binasa, melainkan supaya semua orang 

berbalik dan bertobat.

1 YOHANES 2:2 Dan Ia adalah pendamaian 

untuk segala dosa kita, dan bukan untuk 

dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh 

dunia.

1 YOHANES 4:14 Dan kami telah melihat dan 

bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-

Nya menjadi Juruselamat dunia.

1 YOHANES 5:11 Dan inilah kesaksian itu: 

Allah telah mengaruniakan hidup yang 

kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam 

Anak-Nya.

12 Barangsiapa memiliki Anak, ia memiliki 

hidup; barangsiapa tidak memiliki Anak, ia 

tidak memiliki hidup.
Lihat juga Matius 11:29; Yohanes 4:42; 2 Korintus 5:14; 1 Timotius 

2:6; Ibrani 2:3,4,9; 1 Petrus 3:18; Wahyu 22:17.
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F11 Penderitaan Mesias.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

F14 Mesias akan tidak dipercaya.

     

YESAYA 53:1 Siapakah yang percaya 

kepada berita yang kami dengar, dan kepada 

siapakah tangan kekuasaan TUHAN 

dinyatakan?

2 Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan 

TUHAN dan sebagai tunas dari tanah 

kering. Ia tidak tampan dan semaraknyapun 

tidak ada sehingga kita memandang 

dia, dan rupapun tidak, sehingga kita 

menginginkannya.

MARKUS 6:3 Bukankah Ia ini tukang 

kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, 

Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-

saudara-Nya yang perempuan ada bersama 

kita?” Lalu mereka kecewa dan menolak Dia.

YOHANES 12:37 Dan meskipun Yesus 

mengadakan begitu banyak mujizat di depan 

mata mereka, namun mereka tidak percaya 

kepada-Nya,

38 supaya genaplah firman yang disampaikan 

oleh nabi Yesaya: “Tuhan, siapakah yang 

percaya kepada pemberitaan kami? Dan 

kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan 

dinyatakan?”

39 Karena itu mereka tidak dapat percaya, 

sebab Yesaya telah berkata juga:

40 Ia telah membutakan mata dan mendegilkan 

hati mereka, supaya mereka jangan melihat 

dengan mata, dan menanggap dengan hati, 

lalu berbalik, sehingga Aku menyembuhkan 

mereka.

ROMA 8:3 Sebab apa yang tidak 

mungkin dilakukan hukum Taurat karena 

tak berdaya oleh daging, telah dilakukan 

oleh Allah. Dengan jalan mengutus Anak-

Nya sendiri dalam daging, yang serupa 

dengan daging yang dikuasai dosa karena 

dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas 

dosa di dalam daging,

ROMA 10:16 Tetapi tidak semua orang 

telah menerima kabar baik itu. Yesaya 

sendiri berkata: “Tuhan, siapakah yang 

percaya kepada pemberitaan kami?”

17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 

pendengaran oleh firman Kristus.

FILIPI 2:6 yang walaupun dalam 

rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan 

dengan Allah itu sebagai milik yang harus 

dipertahankan,

7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya 

sendiri, dan mengambil rupa seorang 

hamba, dan menjadi sama dengan manusia.

Lihat juga Yesaya 11:1,2; Yeremia 23:5; Yehezkiel 17:22-24; 
Zakharia 6:12; Lukas 2:7,40,52.

F03 Mesias akan ditolak.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

YESAYA 53:3 Ia dihina dan dihindari 

orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan 

yang biasa menderita kesakitan; ia sangat 

dihina, sehingga orang menutup mukanya 

terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak 

masuk hitungan.

MAZMUR 22:8 Semua yang melihat aku 

mengolok-olok aku, mereka mencibirkan 

bibirnya, menggelengkan kepalanya:
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9 “Ia menyerah kepada TUHAN; biarlah Dia 

yang meluputkannya, biarlah Dia yang 

melepaskannya! Bukankah Dia berkenan 

kepadanya?”

MATIUS 26:65 Maka Imam Besar itu 

mengoyakkan pakaiannya dan berkata: “Ia 

menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi 

lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat-Nya.

66 Bagaimana pendapat kamu?” Mereka 

menjawab dan berkata: “Ia harus dihukum 

mati!”

67 Lalu mereka meludahi muka-Nya dan 

meninju-Nya; orang-orang lain memukul 

Dia,

68 dan berkata: “Cobalah katakan kepada 

kami, hai Mesias, siapakah yang memukul 

Engkau?”

MARKUS 9:11 Lalu mereka bertanya 

kepada-Nya: “Mengapa ahli-ahli Taurat 

berkata, bahwa Elia harus datang dahulu?”

12 Jawab Yesus: “Memang Elia akan datang 

dahulu dan memulihkan segala sesuatu. 

Hanya, bagaimanakah dengan yang ada 

tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa Ia 

akan banyak menderita dan akan dihinakan?

13 Tetapi Aku berkata kepadamu: Memang Elia 

sudah datang dan orang memperlakukan dia 

menurut kehendak mereka, sesuai dengan 

yang ada tertulis tentang dia.”

IBRANI 12:2 Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.

3 Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun 

menanggung bantahan yang sehebat itu 

terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang 

berdosa, supaya jangan kamu menjadi 

lemah dan putus asa.

Lihat juga Mazmur 69:11-13,19,21; Yesaya 50:6; Mikha 4:14; 
Zakharia 11:8-13; Matius 27:39-44; Markus 15:19; Lukas 9:22; 

Lukas 16:14; Yohanes 8:48.

F09 Pengorbanan dan penebusan Mesias.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

YESAYA 53:4 Tetapi sesungguhnya, 

penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan 

kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal 

kita mengira dia kena tulah, dipukul dan 

ditindas Allah.

5 Tetapi dia tertikam oleh karena 

pemberontakan kita, dia diremukkan oleh 

karena kejahatan kita; ganjaran yang 

mendatangkan keselamatan bagi kita 

ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-

bilurnya kita menjadi sembuh.

6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-

masing kita mengambil jalannya sendiri, 

tetapi TUHAN telah menimpakan 

kepadanya kejahatan kita sekalian.

MATIUS 8:16 Menjelang malam dibawalah 

kepada Yesus banyak orang yang kerasukan 

setan dan dengan sepatah kata Yesus 

mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan 

orang-orang yang menderita sakit.

17 Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang 

disampaikan oleh nabi Yesaya: “Dialah yang 

memikul kelemahan kita dan menanggung 

penyakit kita.”

ROMA 4:24 tetapi ditulis juga 

untuk kita; sebab kepada kitapun Allah 
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memperhitungkannya, karena kita percaya 

kepada Dia, yang telah membangkitkan 

Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati,

25 yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena 

pelanggaran kita dan dibangkitkan karena 

pembenaran kita.

2 KORINTUS 5:21 Dia yang tidak mengenal 

dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena 

kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh 

Allah.

GALATIA 3:13 Kristus telah menebus kita 

dari kutuk hukum Taurat dengan jalan 

menjadi kutuk karena kita, sebab ada 

tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung 

pada kayu salib!”

1 PETRUS 2:21 Sebab untuk itulah 

kamu dipanggil, karena Kristuspun 

telah menderita untuk kamu dan telah 

meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu 

mengikuti jejak-Nya.

22 Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada 

dalam mulut-Nya.

23 Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas 

dengan mencaci maki; ketika Ia 

menderita, Ia tidak mengancam, tetapi 

Ia menyerahkannya kepada Dia, yang 

menghakimi dengan adil.

24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam 

tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang 

telah mati terhadap dosa, hidup untuk 

kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah 

sembuh.

25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, 

tetapi sekarang kamu telah kembali kepada 

gembala dan pemelihara jiwamu.

1 YOHANES 2:2 Dan Ia adalah pendamaian 

untuk segala dosa kita, dan bukan untuk 

dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh 

dunia.

Lihat juga Daniel 9:24; Matius 20:28; Lukas 15:3-7; Roma 5:6-10; 
1 Korintus 15:3; Efesus 5:2; Ibrani 9:12-15,28; Ibrani 10:14; 1 Petrus 

3:18.

B02 Mesias adalah Anak Domba Allah.

B11 Ketaatan Mesias.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

 

YESAYA 53:7 Dia dianiaya, tetapi 

dia membiarkan diri ditindas dan tidak 

membuka mulutnya seperti anak domba 

yang dibawa ke pembantaian; seperti induk 

domba yang kelu di depan orang-orang yang 

menggunting bulunya, ia tidak membuka 

mulutnya.

8 Sesudah penahanan dan penghukuman ia 

terambil, dan tentang nasibnya siapakah 

yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus 

dari negeri orang-orang hidup, dan karena 

pemberontakan umat-Ku ia kena tulah.

MATIUS 26:62 Lalu Imam Besar itu berdiri 

dan berkata kepada-Nya: “Tidakkah Engkau 

memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-

saksi ini terhadap Engkau?”

63 Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam 

Besar itu kepada-Nya: “Demi Allah yang 

hidup, katakanlah kepada kami, apakah 

Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak.”

64 Jawab Yesus: “Engkau telah mengatakannya. 

Akan tetapi, Aku berkata kepadamu, mulai 

sekarang kamu akan melihat Anak Manusia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa 

dan datang di atas awan-awan di langit.”

MATIUS 27:12 Tetapi atas tuduhan yang 
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diajukan imam-imam kepala dan tua-tua 

terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab 

apapun.

13 Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Tidakkah 

Engkau dengar betapa banyaknya tuduhan 

saksi-saksi ini terhadap Engkau?”

14 Tetapi Ia tidak menjawab suatu katapun, 

sehingga wali negeri itu sangat heran.

MARKUS 15:3 Lalu imam-imam kepala 

mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia.

4 Pilatus bertanya pula kepada-Nya, katanya: 

“Tidakkah Engkau memberi jawab? Lihatlah 

betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap 

Engkau!”

5 Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab 

lagi, sehingga Pilatus merasa heran.

LUKAS 23:9 Ia mengajukan banyak 

pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak 

memberi jawaban apapun.

LUKAS 23:33 Ketika mereka sampai di 

tempat yang bernama Tengkorak, mereka 

menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua 

orang penjahat itu, yang seorang di sebelah 

kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya.

KISAH PARA RASUL 8:30 Filipus segera ke 

situ dan mendengar sida-sida itu sedang 

membaca kitab nabi Yesaya. Kata Filipus: 

“Mengertikah tuan apa yang tuan baca itu?”

31 Jawabnya: “Bagaimanakah aku dapat 

mengerti, kalau tidak ada yang membimbing 

aku?” Lalu ia meminta Filipus naik dan 

duduk di sampingnya.

32 Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti 

berikut: Seperti seekor domba Ia dibawa ke 

pembantaian; dan seperti anak domba yang 

kelu di depan orang yang menggunting 

bulunya, demikianlah Ia tidak membuka 

mulut-Nya.

33 Dalam kehinaan-Nya berlangsunglah 

hukuman-Nya; siapakah yang akan 

menceriterakan asal-usul-Nya? Sebab nyawa-

Nya diambil dari bumi.

Lihat juga Mazmur 22:13-22; Mazmur 69:13; Matius 26:66-68; 
Yohanes 19:7-9; 1 Petrus 2:23.

B12 Kesempurnaan Mesias.

F08 Rincian kematian Mesias.

     

YESAYA 53:9 Orang menempatkan 

kuburnya di antara orang-orang fasik, 

dan dalam matinya ia ada di antara 

penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak 

berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam 

mulutnya.

MATIUS 27:57 Menjelang malam datanglah 

seorang kaya, orang Arimatea, yang 

bernama Yusuf dan yang telah menjadi 

murid Yesus juga.

58 Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta 

mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk 

menyerahkannya kepadanya.

59 Dan Yusufpun mengambil mayat itu, 

mengapaninya dengan kain lenan yang 

putih bersih,

60 lalu membaringkannya di dalam kuburnya 

yang baru, yang digalinya di dalam bukit 

batu, dan sesudah menggulingkan sebuah 

batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia.

MARKUS 15:27 Bersama dengan Dia 

disalibkan dua orang penyamun, seorang di 

sebelah kanan-Nya dan seorang di sebelah 

kiri-Nya.
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28 (Demikian genaplah nas Alkitab yang 

berbunyi: “Ia akan terhitung di antara orang-

orang durhaka.”)

IBRANI 5:9 dan sesudah Ia mencapai 

kesempurnaan-Nya, Ia menjadi pokok 

keselamatan yang abadi bagi semua orang 

yang taat kepada-Nya,

IBRANI 7:26 Sebab Imam Besar yang 

demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang 

saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah 

dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi 

dari pada tingkat-tingkat sorga,

Lihat juga Markus 15:43-46; Lukas 23:41,50-53; Yohanes 19:38-42; 
Kisah Para Rasul 13:28; 1 Korintus 15:4; Yohanes 3:5.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

F09 Pengorbanan dan penebusan Mesias.

G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

     

YESAYA 53:10 Tetapi TUHAN berkehendak 

meremukkan dia dengan kesakitan. 

Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai 

korban penebus salah, ia akan melihat 

keturunannya, umurnya akan lanjut, dan 

kehendak TUHAN akan terlaksana olehnya.

11 Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat 

terang dan menjadi puas; dan hamba-

Ku itu, sebagai orang yang benar, akan 

membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, 

dan kejahatan mereka dia pikul.

MAZMUR 110:3 Pada hari tentaramu 

bangsamu merelakan diri untuk 

maju dengan berhiaskan kekudusan; 

dari kandungan fajar tampil bagimu 

keremajaanmu seperti embun.

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 

bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,

20 dan ajarlah mereka melakukan segala 

sesuatu yang telah Kuperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai 

kamu senantiasa sampai kepada akhir 

zaman.”

LUKAS 22:44 Ia sangat ketakutan dan 

makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh-

Nya menjadi seperti titik-titik darah yang 

bertetesan ke tanah.

YOHANES 12:24 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak 

jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 

satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan 

menghasilkan banyak buah.

ROMA 3:21 Tetapi sekarang, tanpa 

hukum Taurat kebenaran Allah telah 

dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam 

Kitab Taurat dan Kitab-kitab para nabi,

22 yaitu kebenaran Allah karena iman dalam 

Yesus Kristus bagi semua orang yang 

percaya. Sebab tidak ada perbedaan.

23 Karena semua orang telah berbuat dosa dan 

telah kehilangan kemuliaan Allah,

24 dan oleh kasih karunia telah dibenarkan 

dengan cuma-cuma karena penebusan 

dalam Kristus Yesus.

1 KORINTUS 6:11 Dan beberapa orang di 

antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi 

kamu telah memberi dirimu disucikan, 
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kamu telah dikuduskan, kamu telah 

dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus dan dalam Roh Allah kita.

2 KORINTUS 5:20 Jadi kami ini adalah 

utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah 

menasihati kamu dengan perantaraan 

kami; dalam nama Kristus kami meminta 

kepadamu: berilah dirimu didamaikan 

dengan Allah.

21 Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-

Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam 

Dia kita dibenarkan oleh Allah.

EFESUS 4:11 Dan Ialah yang memberikan 

baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik 

pemberita-pemberita Injil maupun gembala-

gembala dan pengajar-pengajar,

12 untuk memperlengkapi orang-orang 

kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi 

pembangunan tubuh Kristus,

IBRANI 9:22 Dan hampir segala sesuatu 

disucikan menurut hukum Taurat dengan 

darah, dan tanpa penumpahan darah tidak 

ada pengampunan.

IBRANI 12:2 Marilah kita melakukannya 

dengan mata yang tertuju kepada Yesus, 

yang memimpin kita dalam iman, dan 

yang membawa iman kita itu kepada 

kesempurnaan, yang dengan mengabaikan 

kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita 

yang disediakan bagi Dia, yang sekarang 

duduk di sebelah kanan takhta Allah.

WAHYU 5:9 Dan mereka menyanyikan 

suatu nyanyian baru katanya: “Engkau layak 

menerima gulungan kitab itu dan membuka 

meterai-meterainya; karena Engkau telah 

disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 

telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-

tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.

10 Dan Engkau telah membuat mereka 

menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-

imam bagi Allah kita, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja di bumi.”

Lihat juga Yesaya 42:1; Matius 17:5; Yohanes 12:27-32; Roma 
5:1,9,18,19; Galatia 4:19; Titus 3:6,7; 1 Petrus 2:24; 1 Petrus 3:18; 

Wahyu 7:9-17.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

F09 Pengorbanan dan penebusan Mesias.

H06 Pembela dan syafaat Mesias.

  

YESAYA 53:12 Sebab itu Aku akan 

membagikan kepadanya orang-orang besar 

sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh 

orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu 

sebagai ganti karena ia telah menyerahkan 

nyawanya ke dalam maut dan karena 

ia terhitung di antara pemberontak-

pemberontak, sekalipun ia menanggung 

dosa banyak orang dan berdoa untuk 

pemberontak-pemberon

MARKUS 15:28 (Demikian genaplah nas 

Alkitab yang berbunyi: “Ia akan terhitung di 

antara orang-orang durhaka.”)

LUKAS 22:37 Sebab Aku berkata kepada 

kamu, bahwa nas Kitab Suci ini harus 

digenapi pada-Ku: Ia akan terhitung di 

antara pemberontak-pemberontak. Sebab 

apa yang tertulis tentang Aku sedang 

digenapi.”

LUKAS 23:34 Yesus berkata: “Ya Bapa, 

ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu 
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apa yang mereka perbuat.” Dan mereka 

membuang undi untuk membagi pakaian-

Nya.

FILIPI 2:8 Dan dalam keadaan sebagai 

manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan 

taat sampai mati, bahkan sampai mati di 

kayu salib.

9 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan 

Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama 

di atas segala nama,

10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 

segala yang ada di langit dan yang ada di atas 

bumi dan yang ada di bawah bumi,

11 dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus 

adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!

Lihat juga Mazmur 2:8; Yesaya 49:24,25; Yesaya 52:15; Matius 
12:28,29; Kolose 2:15; Ibrani 2:14,15.

E24 Mesias akan membawa kedamaian.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 54:1-4

YESAYA 54:5 Sebab yang menjadi 

suamimu ialah Dia yang menjadikan 

engkau, TUHAN semesta alam nama-

Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang 

Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah 

seluruh bumi.

YESAYA 54:6-9

YESAYA 54:10 Sebab biarpun gunung-

gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, 

tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak 

dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak 

akan bergoyang, firman TUHAN, yang 

mengasihani engkau.

11 Hai yang tertindas, yang dilanggar 

angin badai, yang tidak dihiburkan! 

Sesungguhnya, Aku akan meletakkan 

alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu 

dari batu nilam.

12 Aku akan membuat kemuncak-kemuncak 

tembokmu dari batu delima, pintu-pintu 

gerbangmu dari batu manikam merah dan 

segenap tembok perbatasanmu dari batu 

permata.

13 Semua anakmu akan menjadi murid 

TUHAN, dan besarlah kesejahteraan 

mereka;

YESAYA 54:14-17

LUKAS 10:21 Pada waktu itu juga 

bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan 

berkata: “Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, 

Tuhan langit dan bumi, karena semuanya 

itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak 

dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan 

kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang 

berkenan kepada-Mu.

LUKAS 24:45 Lalu Ia membuka pikiran 

mereka, sehingga mereka mengerti Kitab 

Suci.

YOHANES 6:45 Ada tertulis dalam kitab 

nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar 

oleh Allah. Dan setiap orang, yang telah 

mendengar dan menerima pengajaran dari 

Bapa, datang kepada-Ku.

YOHANES 6:65 Lalu Ia berkata: “Sebab 

itu telah Kukatakan kepadamu: Tidak ada 

seorangpun dapat datang kepada-Ku, kalau 

Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya.”

YOHANES 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh 

Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam 
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nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan 

segala sesuatu kepadamu dan akan 

mengingatkan kamu akan semua yang telah 

Kukatakan kepadamu.

KISAH PARA RASUL 14:22 Di tempat itu 

mereka menguatkan hati murid-murid itu 

dan menasihati mereka supaya mereka 

bertekun di dalam iman, dan mengatakan, 

bahwa untuk masuk ke dalam Kerajaan 

Allah kita harus mengalami banyak 

sengsara.

EFESUS 4:21 Karena kamu telah 

mendengar tentang Dia dan menerima 

pengajaran di dalam Dia menurut 

kebenaran yang nyata dalam Yesus,

1 TESALONIKA 4:9 Tentang kasih 

persaudaraan tidak perlu dituliskan 

kepadamu, karena kamu sendiri telah 

belajar kasih mengasihi dari Allah.

IBRANI 8:10 “Maka inilah perjanjian yang 

Kuadakan dengan kaum Israel sesudah 

waktu itu,” demikianlah firman Tuhan. 

“Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal 

budi mereka dan menuliskannya dalam 

hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

11 Dan mereka tidak akan mengajar lagi 

sesama warganya, atau sesama saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab 

mereka semua, besar kecil, akan mengenal 

Aku.

WAHYU 21:18 Tembok itu terbuat dari 

permata yaspis; dan kota itu sendiri dari 

emas tulen, bagaikan kaca murni.

19 Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi 

dengan segala jenis permata. Dasar yang 

pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu 

nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar 

yang keempat batu zamrud,

20 dasar yang kelima batu unam, dasar yang 

keenam batu sardis, dasar yang ketujuh 

batu ratna cempaka, yang kedelapan batu 

beril, yang kesembilan batu krisolit, yang 

kesepuluh batu krisopras, yang kesebelas 

batu lazuardi dan yang kedua belas batu 

kecubung.

21 Dan kedua belas pintu gerbang itu adalah 

dua belas mutiara: setiap pintu gerbang 

terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota 

itu dari emas murni bagaikan kaca bening.

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Mazmur 25:8-12; Mazmur 34:20; 
Mazmur 71:17; Yesaya 2:3; Yesaya 11:9; Yesaya 51:6; Yeremia 

31:34; Matius 11:27; Roma 11:29; Yohanes 2:20,27.

E07 Tawaran Keselamatan dari Mesias.

YESAYA 55:1 Ayo, hai semua orang yang 

haus, marilah dan minumlah air, dan hai 

orang yang tidak mempunyai uang, marilah! 

Terimalah gandum tanpa uang pembeli 

dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa 

bayaran!

YOHANES 4:13 Jawab Yesus kepadanya: 

“Barangsiapa minum air ini, ia akan haus 

lagi,

YOHANES 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu 

pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri 

dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum!

38 Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti 

yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam 

hatinya akan mengalir aliran-aliran air 
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hidup.”

1 PETRUS 2:2 Dan jadilah sama seperti 

bayi yang baru lahir, yang selalu ingin 

akan air susu yang murni dan yang rohani, 

supaya olehnya kamu bertumbuh dan 

beroleh keselamatan,

WAHYU 21:6 Firman-Nya lagi kepadaku: 

“Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa 

dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. 

Orang yang haus akan Kuberi minum 

dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.

WAHYU 22:17 Roh dan pengantin 

perempuan itu berkata: “Marilah!” Dan 

barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah 

ia berkata: “Marilah!” Dan barangsiapa yang 

haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa 

yang mau, hendaklah ia mengambil air 

kehidupan dengan cuma-cuma!

Lihat juga Yesaya 41:18; Yesaya 52:3; Yesaya 63:1; Yoel 3:18; 
Matius 13:44; Matius 26:29; Roma 3:24; 1 Korintus 3:2; Efesus 2:8.

E07 Tawaran Keselamatan dari Mesias.

YESAYA 55:2 Mengapakah kamu 

belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan 

roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu 

yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah 

Aku maka kamu akan memakan yang baik 

dan kamu akan menikmati sajian yang 

paling lezat.

MATIUS 15:9 Percuma mereka beribadah 

kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka 

ajarkan ialah perintah manusia.”

MATIUS 22:4 Ia menyuruh pula hamba-

hamba lain, pesannya: Katakanlah 

kepada orang-orang yang diundang itu: 

Sesungguhnya hidangan, telah kusediakan, 

lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku 

telah disembelih; semuanya telah tersedia, 

datanglah ke perjamuan kawin ini.

MARKUS 7:14 Lalu Yesus memanggil lagi 

orang banyak dan berkata kepada mereka: 

“Kamu semua, dengarlah kepada-Ku dan 

camkanlah.

ROMA 10:2 Sebab aku dapat memberi 

kesaksian tentang mereka, bahwa mereka 

sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi 

tanpa pengertian yang benar.

3 Sebab, oleh karena mereka tidak mengenal 

kebenaran Allah dan oleh karena mereka 

berusaha untuk mendirikan kebenaran 

mereka sendiri, maka mereka tidak takluk 

kepada kebenaran Allah.

ROMA 10:17 Jadi, iman timbul dari 

pendengaran, dan pendengaran oleh firman 

Kristus.

FILIPI 3:7 Tetapi apa yang dahulu 

merupakan keuntungan bagiku, sekarang 

kuanggap rugi karena Kristus.

Lihat juga Mazmur 34:12; Amsal 8:32; Yesaya 46:6; Yesaya 
51:1,4,7; Yeremia 2:13; Yeremia 31:14; Habakuk 2:13; Lukas 15:23; 

Yohanes 6:48-58.
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E11 Mesias akan memberikan hidup kekal.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

YESAYA 55:3 Sendengkanlah telingamu 

dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, 

maka kamu akan hidup! Aku hendak 

mengikat perjanjian abadi dengan kamu, 

menurut kasih setia yang teguh yang 

Kujanjikan kepada Daud.

MATIUS 13:16 Tetapi berbahagialah 

matamu karena melihat dan telingamu 

karena mendengar.

MATIUS 17:5 Dan tiba-tiba sedang ia 

berkata-kata turunlah awan yang terang 

menaungi mereka dan dari dalam awan 

itu terdengar suara yang berkata: “Inilah 

Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan, dengarkanlah Dia.”

YOHANES 5:24 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya barangsiapa mendengar 

perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang 

mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang 

kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia 

sudah pindah dari dalam maut ke dalam 

hidup.

25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 

saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa 

orang-orang mati akan mendengar 

suara Anak Allah, dan mereka yang 

mendengarnya, akan hidup.

YOHANES 6:37 Semua yang diberikan Bapa 

kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan 

barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan 

Kubuang.

YOHANES 6:44 Tidak ada seorangpun yang 

dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak 

ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan 

ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman.

45 Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi: Dan 

mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan 

setiap orang, yang telah mendengar dan 

menerima pengajaran dari Bapa, datang 

kepada-Ku.

YOHANES 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu 

pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri 

dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum!

YOHANES 8:47 Barangsiapa berasal dari 

Allah, ia mendengarkan firman Allah; itulah 

sebabnya kamu tidak mendengarkannya, 

karena kamu tidak berasal dari Allah.”

YOHANES 10:27 Domba-domba-Ku 

mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal 

mereka dan mereka mengikut Aku,

KISAH PARA RASUL 13:34 Allah telah 

membangkitkan Dia dari antara orang mati 

dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada 

kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan 

dalam firman ini: Aku akan menggenapi 

kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat 

dipercayai, yang telah Kuberikan kepada 

Daud.

Lihat juga Kejadian 17:7; Mazmur 78:1; Mazmur 89:36-38; 
Amsal 4:20; Yesaya 61:8; Yeremia 32:40; Yeremia 50:5; Yehezkiel 

37:24,25; Matius 11:28; Ibrani 13:20.

YESAYA



293

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

YESAYA 55:4 Sesungguhnya, Aku 

telah menetapkan dia menjadi saksi bagi 

bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan 

pemerintah bagi suku-suku bangsa;

YOHANES 10:3 Untuk dia penjaga membuka 

pintu dan domba-domba mendengarkan 

suaranya dan ia memanggil domba-

dombanya masing-masing menurut 

namanya dan menuntunnya ke luar.

YOHANES 10:27 Domba-domba-Ku 

mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal 

mereka dan mereka mengikut Aku,

YOHANES 13:13 Kamu menyebut Aku Guru 

dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab 

memang Akulah Guru dan Tuhan.

YOHANES 18:37 Maka kata Pilatus kepada-

Nya: “Jadi Engkau adalah raja?” Jawab 

Yesus: “Engkau mengatakan, bahwa Aku 

adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan 

untuk itulah Aku datang ke dalam dunia 

ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang 

kebenaran; setiap orang yang berasal dari 

kebenaran mendengarkan suara-Ku.”

1 TIMOTIUS 6:13 Di hadapan Allah yang 

memberikan hidup kepada segala sesuatu 

dan di hadapan Kristus Yesus yang telah 

mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di 

muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu:

WAHYU 1:5 dan dari Yesus Kristus, Saksi 

yang setia, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja 

bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan 

yang telah melepaskan kita dari dosa kita 

oleh darah-Nya--

WAHYU 3:14 Dan tuliskanlah kepada 

malaikat jemaat di Laodikia: Inilah firman 

dari Amin, Saksi yang setia dan benar, 

permulaan dari ciptaan Allah:

Lihat juga Yehezkiel 34:23,24; Daniel 9:25; Hosea 3:5; Mikha 5:1-3; 
Matius 2:6; Yohanes 3:16; Yohanes 12:26; Ibrani 2:10; Ibrani 5:9.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

YESAYA 55:5 sesungguhnya, engkau akan 

memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan 

bangsa yang tidak mengenal engkau akan 

berlari kepadamu, oleh karena TUHAN, 

Allahmu, dan karena Yang Mahakudus, 

Allah Israel, yang mengagungkan engkau.

YOHANES 10:16 Ada lagi pada-Ku domba-

domba lain, yang bukan dari kandang ini; 

domba-domba itu harus Kutuntun juga dan 

mereka akan mendengarkan suara-Ku dan 

mereka akan menjadi satu kawanan dengan 

satu gembala.

YOHANES 13:31 Sesudah Yudas pergi, 

berkatalah Yesus: “Sekarang Anak Manusia 

dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di 

dalam Dia.

32 Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, 

Allah akan mempermuliakan Dia juga di 

dalam diri-Nya, dan akan mempermuliakan 

Dia dengan segera.

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 
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Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

ROMA 15:21 tetapi sesuai dengan yang 

ada tertulis: “Mereka, yang belum pernah 

menerima berita tentang Dia, akan melihat 

Dia, dan mereka, yang tidak pernah 

mendengarnya, akan mengertinya.”

1 PETRUS 1:11 Dan mereka meneliti saat 

yang mana dan yang bagaimana yang 

dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang 

ada di dalam mereka, yaitu Roh yang 

sebelumnya memberi kesaksian tentang 

segala penderitaan yang akan menimpa 

Kristus dan tentang segala kemuliaan yang 

menyusul sesudah itu.

Lihat juga Kejadian 49:10; Mazmur 18:44; Mazmur 110:1-3; 
Yesaya 11:10; Yesaya 52:15; Yesaya 60:5,9; Hosea 1:10; Kisah Para 

Rasul 3:13; Kisah Para Rasul 5:31; Ibrani 5:5.

E07 Tawaran Keselamatan dari Mesias.

YESAYA 55:6 Carilah TUHAN selama Ia 

berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya 

selama Ia dekat!

MATIUS 6:33 Tetapi carilah dahulu 

Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka 

semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

MATIUS 7:7 Mintalah, maka akan 

diberikan kepadamu; carilah, maka kamu 

akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 

dibukakan bagimu.

8 Karena setiap orang yang meminta, 

menerima dan setiap orang yang mencari, 

mendapat dan setiap orang yang mengetok, 

baginya pintu dibukakan.

LUKAS 11:9 Oleh karena itu Aku 

berkata kepadamu: Mintalah, maka akan 

diberikan kepadamu; carilah, maka kamu 

akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan 

dibukakan bagimu.

10 Karena setiap orang yang meminta, 

menerima dan setiap orang yang mencari, 

mendapat dan setiap orang yang mengetok, 

baginya pintu dibukakan.

YOHANES 12:35 Kata Yesus kepada mereka: 

“Hanya sedikit waktu lagi terang ada di 

antara kamu. Selama terang itu ada padamu, 

percayalah kepadanya, supaya kegelapan 

jangan menguasai kamu; barangsiapa 

berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu ke 

mana ia pergi.

36 Percayalah kepada terang itu, selama terang 

itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-

anak terang.” Sesudah berkata demikian, 

Yesus pergi bersembunyi dari antara 

mereka.

ROMA 11:7 Jadi bagaimana? Israel 

tidak memperoleh apa yang dikejarnya, 

tetapi orang-orang yang terpilih telah 

memperolehnya. Dan orang-orang yang lain 

telah tegar hatinya,

IBRANI 2:3 bagaimanakah kita 

akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan 

keselamatan yang sebesar itu, yang mula-

mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh 

mereka yang telah mendengarnya, kepada 

kita dengan cara yang dapat dipercayai, 

sedangkan
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Lihat juga Mazmur 27:8; Mazmur 69:33; Mazmur 105:4; 
Mazmur 145:18; Mazmur 148:14; Yesaya 12:6; Yesaya 45:19; 

Yesaya 46:13; Yeremia 29:12-14; Ratapan 3:25; Amos 5:4; Zefanya 
2:3; Maleakhi 3:1; Matius 7:7,8; Lukas 12:31; Lukas 13:25; Yohanes 

6:26; Yohanes 7:33,34; 2 Korintus 6:1,2.

E21 Mesias akan mengampuni dosa.

YESAYA 55:7 Baiklah orang fasik 

meninggalkan jalannya, dan orang jahat 

meninggalkan rancangannya; baiklah ia 

kembali kepada TUHAN, maka Dia akan 

mengasihaninya, dan kepada Allah kita, 

sebab Ia memberi pengampunan dengan 

limpahnya.

MATIUS 7:21 Bukan setiap orang yang 

berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan 

masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan 

dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang 

di sorga.

22 Pada hari terakhir banyak orang akan 

berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, 

bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, 

dan mengusir setan demi nama-Mu, dan 

mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu 

juga?

23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang 

kepada mereka dan berkata: Aku tidak 

pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-

Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”

MATIUS 9:13 Jadi pergilah dan pelajarilah 

arti firman ini: Yang Kukehendaki ialah 

belas kasihan dan bukan persembahan, 

karena Aku datang bukan untuk memanggil 

orang benar, melainkan orang berdosa.”

LUKAS 7:47 Sebab itu Aku berkata 

kepadamu: Dosanya yang banyak itu telah 

diampuni, sebab ia telah banyak berbuat 

kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, 

sedikit juga ia berbuat kasih.”

LUKAS 15:10 Aku berkata kepadamu: 

Demikian juga akan ada sukacita pada 

malaikat-malaikat Allah karena satu orang 

berdosa yang bertobat.”

LUKAS 15:24 Sebab anakku ini telah mati 

dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang 

dan didapat kembali. Maka mulailah mereka 

bersukaria.

KISAH PARA RASUL 3:19 Karena itu 

sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu 

dihapuskan,

1 TIMOTIUS 1:15 Perkataan ini benar dan 

patut diterima sepenuhnya: “Kristus Yesus 

datang ke dunia untuk menyelamatkan 

orang berdosa,” dan di antara mereka akulah 

yang paling berdosa.

16 Tetapi justru karena itu aku dikasihani, 

agar dalam diriku ini, sebagai orang yang 

paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan 

seluruh kesabaran-Nya. Dengan demikian 

aku menjadi contoh bagi mereka yang 

kemudian percaya kepada-Nya dan 

mendapat hidup yang kekal.

Lihat juga Keluaran 34:6,7; Mazmur 130:7; Yesaya 1:16-18; 
Yesaya 43:25; Yesaya 44:22; Yeremia 3:12; Yehezkiel 3:18,19; 

Yehezkiel 18:21-23,27-32; Yehezkiel 33:11,14-16; Hosea 14:1,2; Yunus 
3:10; Matius 23:25,26; Roma 5:16-21; 1 Korintus 6:9-11; Efesus 

1:6-8; Yakobus 4:8-10.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

YESAYA 55:10 Sebab seperti hujan dan 

salju turun dari langit dan tidak kembali 

ke situ, melainkan mengairi bumi, 
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membuatnya subur dan menumbuhkan 

tumbuh-tumbuhan, memberikan benih 

kepada penabur dan roti kepada orang yang 

mau makan,

11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari 

mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku 

dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan 

apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil 

dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.

MATIUS 24:35 Langit dan bumi akan 

berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan 

berlalu.

YOHANES 6:63 Rohlah yang memberi 

hidup, daging sama sekali tidak berguna. 

Perkataan-perkataan yang Kukatakan 

kepadamu adalah roh dan hidup.

ROMA 10:17 Jadi, iman timbul dari 

pendengaran, dan pendengaran oleh firman 

Kristus.

1 TESALONIKA 2:13 Dan karena itulah 

kami tidak putus-putusnya mengucap 

syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah 

menerima firman Allah yang kami beritakan 

itu, bukan sebagai perkataan manusia, 

tetapi--dan memang sungguh-sungguh 

demikian--sebagai firman Allah, yang 

bekerja juga di dalam kamu yang percaya.

IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

IBRANI 2:3 bagaimanakah kita 

akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan 

keselamatan yang sebesar itu, yang mula-

mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh 

mereka yang telah mendengarnya, kepada 

kita dengan cara yang dapat dipercayai, 

sedangkan

YAKOBUS 1:18 Atas kehendak-Nya sendiri 

Ia telah menjadikan kita oleh firman 

kebenaran, supaya kita pada tingkat yang 

tertentu menjadi anak sulung di antara 

semua ciptaan-Nya.

1 PETRUS 1:23 Karena kamu telah 

dilahirkan kembali bukan dari benih yang 

fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh 

firman Allah, yang hidup dan yang kekal.

Lihat juga Yesaya 45:23; Yesaya 46:10; Lukas 8:11-16.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 55:12 Sungguh, kamu akan 

berangkat dengan sukacita dan akan 

dihantarkan dengan damai; gunung-gunung 

serta bukit-bukit akan bergembira dan 

bersorak-sorai di depanmu, dan segala 

pohon-pohonan di padang akan bertepuk 

tangan.

13 Sebagai ganti semak duri akan tumbuh 

pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung 

akan tumbuh pohon murad, dan itu akan 

terjadi sebagai kemasyhuran bagi TUHAN, 

sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.

ROMA 5:1 Sebab itu, kita yang 

dibenarkan karena iman, kita hidup dalam 

damai sejahtera dengan Allah oleh karena 

Tuhan kita, Yesus Kristus.

ROMA 15:13 Semoga Allah, sumber 
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pengharapan, memenuhi kamu dengan 

segala sukacita dan damai sejahtera dalam 

iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh 

Kudus kamu berlimpah-limpah dalam 

pengharapan.

1 KORINTUS 6:9 Atau tidak tahukah kamu, 

bahwa orang-orang yang tidak adil tidak 

akan mendapat bagian dalam Kerajaan 

Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, 

penyembah berhala, orang berzinah, banci, 

orang pemburit,

10 pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah 

dan penipu tidak akan mendapat bagian 

dalam Kerajaan Allah.

11 Dan beberapa orang di antara kamu 

demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah 

memberi dirimu disucikan, kamu telah 

dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam 

nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh 

Allah kita.

2 KORINTUS 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam 

Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 

sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 

sudah datang.

GALATIA 5:22 Tetapi buah Roh ialah: 

kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan,

KOLOSE 1:11 dan dikuatkan dengan segala 

kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk 

menanggung segala sesuatu dengan tekun 

dan sabar,

WAHYU 2:7 Siapa bertelinga, hendaklah 

ia mendengarkan apa yang dikatakan 

Roh kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa 

menang, dia akan Kuberi makan dari pohon 

kehidupan yang ada di Taman Firdaus 

Allah.”

WAHYU 22:2 Di tengah-tengah jalan kota 

itu, yaitu di seberang-menyeberang sungai 

itu, ada pohon-pohon kehidupan yang 

berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; 

dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.

Lihat juga #1; #2; #5.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

     

YESAYA 56:6 Dan orang-orang asing 

yang menggabungkan diri kepada TUHAN 

untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama 

TUHAN dan untuk menjadi hamba-hamba-

Nya, semuanya yang memelihara hari 

Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang 

berpegang kepada perjanjian-Ku,

7 mereka akan Kubawa ke gunung-Ku 

yang kudus dan akan Kuberi kesukaan di 

rumah doa-Ku. Aku akan berkenan kepada 

korban-korban bakaran dan korban-korban 

sembelihan mereka yang dipersembahkan 

di atas mezbah-Ku, sebab rumah-Ku akan 

disebut rumah doa bagi segala bangsa.

8 Demikianlah firman Tuhan ALLAH yang 

menghimpun orang-orang Israel yang 

terbuang: Aku akan menghimpunkan orang 

kepadanya lagi sebagai tambahan kepada 

orang-orangnya yang telah terhimpun.”

YESAYA 43:6 Aku akan berkata kepada 
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utara: Berikanlah! dan kepada selatan: 

Janganlah tahan-tahan! Bawalah anak-anak-

Ku laki-laki dari jauh, dan anak-anak-Ku 

perempuan dari ujung-ujung bumi,

YESAYA 49:22 Beginilah firman Tuhan 

ALLAH: “Lihat, Aku akan mengangkat 

tangan-Ku sebagai tanda untuk bangsa-

bangsa dan memasang panji-panji-Ku untuk 

suku-suku bangsa, maka mereka akan 

menggendong anak-anakmu laki-laki dan 

anak-anakmu perempuan akan didukung di 

atas bahunya.

MARKUS 11:17 Lalu Ia mengajar mereka, 

kata-Nya: “Bukankah ada tertulis: Rumah-Ku 

akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? 

Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang 

penyamun!”

YOHANES 10:16 Ada lagi pada-Ku domba-

domba lain, yang bukan dari kandang ini; 

domba-domba itu harus Kutuntun juga dan 

mereka akan mendengarkan suara-Ku dan 

mereka akan menjadi satu kawanan dengan 

satu gembala.

YOHANES 11:51 Hal itu dikatakannya bukan 

dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam 

Besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa 

Yesus akan mati untuk bangsa itu,

52 dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga 

untuk mengumpulkan dan mempersatukan 

anak-anak Allah yang tercerai-berai.

KISAH PARA RASUL 2:41 Orang-orang yang 

menerima perkataannya itu memberi diri 

dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka 

bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.

KISAH PARA RASUL 10:34 Lalu mulailah 

Petrus berbicara, katanya: “Sesungguhnya 

aku telah mengerti, bahwa Allah tidak 

membedakan orang.

35 Setiap orang dari bangsa manapun yang 

takut akan Dia dan yang mengamalkan 

kebenaran berkenan kepada-Nya.

EFESUS 1:10 sebagai persiapan kegenapan 

waktu untuk mempersatukan di dalam 

Kristus sebagai Kepala segala sesuatu, baik 

yang di sorga maupun yang di bumi.

EFESUS 2:11 Karena itu ingatlah, bahwa 

dahulu kamu--sebagai orang-orang bukan 

Yahudi menurut daging, yang disebut 

orang-orang tak bersunat oleh mereka 

yang menamakan dirinya “sunat”, yaitu 

sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan 

manusia, --

12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, 

tidak termasuk kewargaan Israel dan 

tidak mendapat bagian dalam ketentuan-

ketentuan yang dijanjikan, tanpa 

pengharapan dan tanpa Allah di dalam 

dunia.

13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus 

kamu, yang dahulu “jauh”, sudah menjadi 

“dekat” oleh darah Kristus.

EFESUS 2:18 karena oleh Dia kita kedua 

pihak dalam satu Roh beroleh jalan masuk 

kepada Bapa.

19 Demikianlah kamu bukan lagi orang asing 

dan pendatang, melainkan kawan sewarga 

dari orang-orang kudus dan anggota-anggota 

keluarga Allah,

20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan 

para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai 

batu penjuru.

21 Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, 
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rapih tersusun, menjadi bait Allah yang 

kudus, di dalam Tuhan.

IBRANI 12:22 Tetapi kamu sudah datang 

ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu 

malaikat, suatu kumpulan yang meriah,

23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang 

namanya terdaftar di sorga, dan kepada 

Allah, yang menghakimi semua orang, dan 

kepada roh-roh orang-orang benar yang 

telah menjadi sempurna,

24 dan kepada Yesus, Pengantara perjanjian 

baru, dan kepada darah pemercikan, yang 

berbicara lebih kuat dari pada darah Habel.

IBRANI 13:15 Sebab itu marilah kita, oleh 

Dia, senantiasa mempersembahkan korban 

syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang 

memuliakan nama-Nya.

1 PETRUS 2:5 Dan biarlah kamu 

juga dipergunakan sebagai batu hidup 

untuk pembangunan suatu rumah 

rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk 

mempersembahkan persembahan rohani 

yang karena Yesus Kristus berkenan kepada 

Allah.

WAHYU 14:1 Dan aku melihat: 

sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit 

Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus 

empat puluh empat ribu orang dan di dahi 

mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-

Nya.

Lihat juga #1; #3; #4; Yesaya 56:3; Kisah Para Rasul 11:23; 2 
Korintus 8:5; Ibrani 10:19-22; 1 Petrus 1:1,2.

E23 Mesias akan mengubah umat-umat-Nya.

G06 Tempat tinggal Roh Kudus.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 57:15 Sebab beginilah firman Yang 

Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang 

bersemayam untuk selamanya dan Yang 

Mahakudus nama-Nya: “Aku bersemayam 

di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi 

juga bersama-sama orang yang remuk dan 

rendah hati, untuk menghidupkan semangat 

orang-orang yang rendah hati dan untuk 

menghidupkan hati orang-orang yang 

remuk.

16 Sebab bukan untuk selama-lamanya Aku 

hendak berbantah, dan bukan untuk 

seterusnya Aku hendak murka, supaya 

semangat mereka jangan lemah lesu di 

hadapan-Ku, padahal Akulah yang membuat 

nafas kehidupan.

17 Aku murka karena kesalahan kelobaannya, 

Aku menghajar dia, menyembunyikan 

wajah-Ku dan murka, tetapi dengan murtad 

ia menempuh jalan yang dipilih hatinya.

18 Aku telah melihat segala jalannya itu, 

tetapi Aku akan menyembuhkan dan akan 

menuntun dia dan akan memulihkan dia 

dengan penghiburan; juga pada bibir orang-

orangnya yang berkabung

MATIUS 19:28 Kata Yesus kepada mereka: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada 

waktu penciptaan kembali, apabila Anak 

Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-

Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan 

duduk juga di atas dua belas takhta untuk 

menghakimi kedua belas suku Israel.

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

YESAYA



300

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

YOHANES 1:12 Tetapi semua orang yang 

menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya 

menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang 

percaya dalam nama-Nya;

13 orang-orang yang diperanakkan bukan dari 

darah atau dari daging, bukan pula secara 

jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, 

melainkan dari Allah.

YOHANES 3:3 Yesus menjawab, kata-Nya: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika 

seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak 

dapat melihat Kerajaan Allah.”

4 Kata Nikodemus kepada-Nya: 

“Bagaimanakah mungkin seorang 

dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia 

masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan 

dilahirkan lagi?”

5 Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan 

dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke 

dalam Kerajaan Allah.

6 Apa yang dilahirkan dari daging, adalah 

daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh, 

adalah roh.

7 Janganlah engkau heran, karena Aku berkata 

kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali.

8 Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau 

mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak 

tahu dari mana ia datang atau ke mana ia 

pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap 

orang yang lahir dari Roh.”

GALATIA 6:15 Sebab bersunat atau tidak 

bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi 

ciptaan baru, itulah yang ada artinya.

EFESUS 2:1 Kamu dahulu sudah mati 

karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-

dosamu.

KOLOSE 3:9 Jangan lagi kamu 

saling mendustai, karena kamu telah 

menanggalkan manusia lama serta 

kelakuannya,

10 dan telah mengenakan manusia baru 

yang terus-menerus diperbaharui untuk 

memperoleh pengetahuan yang benar 

menurut gambar Khaliknya;

TITUS 3:5 pada waktu itu Dia telah 

menyelamatkan kita, bukan karena 

perbuatan baik yang telah kita lakukan, 

tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian 

kelahiran kembali dan oleh pembaharuan 

yang dikerjakan oleh Roh Kudus,

YAKOBUS 1:18 Atas kehendak-Nya sendiri 

Ia telah menjadikan kita oleh firman 

kebenaran, supaya kita pada tingkat yang 

tertentu menjadi anak sulung di antara 

semua ciptaan-Nya.

1 PETRUS 1:3 Terpujilah Allah dan Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena 

rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita 

kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari 

antara orang mati, kepada suatu hidup yang 

penuh pengharapan,

1 PETRUS 1:23 Karena kamu telah 

dilahirkan kembali bukan dari benih yang 

fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh 

firman Allah, yang hidup dan yang kekal.

1 PETRUS 2:2 Dan jadilah sama seperti 

bayi yang baru lahir, yang selalu ingin 

akan air susu yang murni dan yang rohani, 
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supaya olehnya kamu bertumbuh dan 

beroleh keselamatan,

1 YOHANES 2:29 Jikalau kamu tahu, bahwa Ia 

adalah benar, kamu harus tahu juga, bahwa 

setiap orang, yang berbuat kebenaran, lahir 

dari pada-Nya.

1 YOHANES 3:9 Setiap orang yang lahir dari 

Allah, tidak berbuat dosa lagi; sebab benih 

ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak 

dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari 

Allah.

1 YOHANES 5:1 Setiap orang yang percaya, 

bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah; 

dan setiap orang yang mengasihi Dia yang 

melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir 

dari pada-Nya.

1 YOHANES 5:4 sebab semua yang lahir 

dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah 

kemenangan yang mengalahkan dunia: 

iman kita.

1 YOHANES 5:18 Kita tahu, bahwa setiap 

orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat 

dosa; tetapi Dia yang lahir dari Allah 

melindunginya, dan si jahat tidak dapat 

menjamahnya.

Lihat juga #2; Mazmur 51:12; Mazmur 103:9-16; Mazmur 
138:6; Mazmur 147:3; Yesaya 66:2; Yeremia 31:33; Yeremia 32:40; 
Yehezkiel 11:19; Yehezkiel 18:31; Yehezkiel 36:26,27; Matius 5:3; 

Lukas 15:20-24; Yohanes 14:23; Roma 5:21; 2 Korintus 5:17; Efesus 
2:5,8,10; Filipi 2:13; Kolose 1:13; Kolose 2:13; Yakobus 4:6.

E24 Mesias akan membawa kedamaian.

YESAYA 57:19 Aku akan menciptakan puji-

pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka 

yang jauh dan bagi mereka yang dekat--

firman TUHAN--Aku akan menyembuhkan 

dia!

LUKAS 2:14 Kemuliaan bagi Allah 

di tempat yang mahatinggi dan damai 

sejahtera di bumi di antara manusia yang 

berkenan kepada-Nya.

EFESUS 2:14 Karena Dialah damai 

sejahtera kita, yang telah mempersatukan 

kedua pihak dan yang telah merubuhkan 

tembok pemisah, yaitu perseteruan,

15 sebab dengan mati-Nya sebagai manusia Ia 

telah membatalkan hukum Taurat dengan 

segala perintah dan ketentuannya, untuk 

menciptakan keduanya menjadi satu 

manusia baru di dalam diri-Nya, dan dengan 

itu mengadakan damai sejahtera,

16 dan untuk memperdamaikan keduanya, di 

dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, 

dengan melenyapkan perseteruan pada salib 

itu.

17 Ia datang dan memberitakan damai 

sejahtera kepada kamu yang “jauh” dan 

damai sejahtera kepada mereka yang 

“dekat”,

D06 Mesias akan menjadi Penasihat.

D07 Mesias akan menjadi Pengantara.

E08 Keadilan Mesias.

H06 Pembela dan syafaat Mesias.

     

YESAYA 59:16 Ia melihat bahwa tidak 
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seorangpun yang tampil, dan Ia tertegun 

karena tidak ada yang membela. Maka 

tangan-Nya sendiri memberi Dia 

pertolongan, dan keadilan-Nyalah yang 

membantu Dia.

MAZMUR 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa 

TUHAN memberi kemenangan kepada 

orang yang diurapi-Nya dan menjawabnya 

dari sorga-Nya yang kudus dengan 

kemenangan yang gilang-gemilang oleh 

tangan kanan-Nya.

MAZMUR 80:18 Kiranya tangan-Mu 

melindungi orang yang di sebelah kanan-

Mu, anak manusia yang telah Kauteguhkan 

bagi diri-Mu itu,

1 TIMOTIUS 2:5 Karena Allah itu esa dan esa 

pula Dia yang menjadi pengantara antara 

Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus 

Yesus,

IBRANI 9:15 Karena itu Ia adalah 

Pengantara dari suatu perjanjian yang 

baru, supaya mereka yang telah terpanggil 

dapat menerima bagian kekal yang 

dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk 

menebus pelanggaran-pelanggara yang telah 

dilakukan selama perjanjian yang pertama.

IBRANI 10:7 Lalu Aku berkata: Sungguh, 

Aku datang; dalam gulungan kitab ada 

tertulis tentang Aku untuk melakukan 

kehendak-Mu, ya Allah-Ku.”

1 YOHANES 2:1 Anak-anakku, hal-hal ini 

kutuliskan kepada kamu, supaya kamu 

jangan berbuat dosa, namun jika seorang 

berbuat dosa, kita mempunyai seorang 

pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, 

yang adil.

Lihat juga Kejadian 18:23-32; Mazmur 40:8; Mazmur 98:1,2; 
Mazmur 106:23; Mazmur 108:7; Mazmur 138:7; Yesaya 63:5; 

Yeremia 5:1; Yehezkiel 22:30.

E08 Keadilan Mesias.

YESAYA 59:17 Ia mengenakan keadilan 

sebagai baju zirah dan ketopong 

keselamatan ada di kepala-Nya; Ia 

mengenakan pakaian pembalasan dan 

menyelubungkan kecemburuan sebagai 

jubah.

YESAYA 11:5 Ia tidak akan menyimpang 

dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat 

pinggang tetap terikat pada pinggang.

ROMA 13:12 Hari sudah jauh malam, 

telah hampir siang. Sebab itu marilah 

kita menanggalkan perbuatan-perbuatan 

kegelapan dan mengenakan perlengkapan 

senjata terang!

2 KORINTUS 6:7 dalam pemberitaan 

kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan 

menggunakan senjata-senjata keadilan 

untuk menyerang ataupun untuk membela

EFESUS 6:14 Jadi berdirilah tegap, 

berikatpinggangkan kebenaran dan 

berbajuzirahkan keadilan,

15 kakimu berkasutkan kerelaan untuk 

memberitakan Injil damai sejahtera;

16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai 

iman, sebab dengan perisai itu kamu akan 

dapat memadamkan semua panah api dari si 

jahat,
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17 dan terimalah ketopong keselamatan dan 

pedang Roh, yaitu firman Allah,

1 TESALONIKA 5:8 Tetapi kita, yang 

adalah orang-orang siang, baiklah kita 

sadar, berbajuzirahkan iman dan kasih, dan 

berketopongkan pengharapan keselamatan.

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

Lihat juga Yesaya 51:9.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 59:18 Sesuai dengan perbuatan-

perbuatan orang, demikianlah Ia memberi 

pembalasan: kehangatan murka kepada 

lawan-lawan-Nya, ganjaran kepada musuh-

musuh-Nya; bahkan kepada pulau-pulau 

yang jauh Ia memberi ganjaran.

19 Maka orang akan takut kepada nama 

TUHAN di tempat matahari terbenam dan 

kepada kemuliaan-Nya di tempat matahari 

terbit, sebab Ia akan datang seperti arus dari 

tempat yang sempit, yang didorong oleh 

nafas TUHAN.

20 Dan Ia akan datang sebagai Penebus 

untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub 

yang bertobat dari pemberontakannya, 

demikianlah firman TUHAN.

YESAYA 11:10 Maka pada waktu itu taruk 

dari pangkal Isai akan berdiri sebagai 

panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia akan 

dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat 

kediamannya akan menjadi mulia.

MALEAKHI 1:11 Sebab dari terbitnya sampai 

kepada terbenamnya matahari nama-Ku 

besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap 

tempat dibakar dan dipersembahkan korban 

bagi nama-Ku dan juga korban sajian yang 

tahir; sebab nama-Ku besar di antara bangsa-

bangsa, firman TUHAN semesta alam.

MATIUS 16:27 Sebab Anak Manusia akan 

datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi 

malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu 

Ia akan membalas setiap orang menurut 

perbuatannya.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

YESAYA



304

Lihat juga #1; #2; #4; #5; Imamat 25:25,26; Rut 4:1-22; Yesaya 
41:14; Yesaya 44:6,24; Yesaya 48:17; Yesaya 49:7; Yesaya 54:5,8; 

Yesaya 60:16; Yesaya 63:16; Yeremia 14:8; 2 Korintus 1:10; Galatia 
4:5; 2 Timotius 4:18; Titus 2:14; Ibrani 2:15; 2 Petrus 2:9.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 59:21 Adapun Aku, inilah 

perjanjian-Ku dengan mereka, firman 

TUHAN: Roh-Ku yang menghinggapi 

engkau dan firman-Ku yang Kutaruh 

dalam mulutmu tidak akan meninggalkan 

mulutmu dan mulut keturunanmu dan 

mulut keturunan mereka, dari sekarang 

sampai selama-lamanya, firman TUHAN.

YEREMIA 31:31 Sesungguhnya, akan datang 

waktunya, demikianlah firman TUHAN, 

Aku akan mengadakan perjanjian baru 

dengan kaum Israel dan kaum Yehuda,

32 bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuadakan dengan nenek moyang mereka 

pada waktu Aku memegang tangan mereka 

untuk membawa mereka keluar dari tanah 

Mesir; perjanjian-Ku itu telah mereka 

ingkari, meskipun Aku menjadi tuan yang 

berkuasa atas mereka, demikianlah firman 

TUHAN.

33 Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu, 

demikianlah firman TUHAN: Aku akan 

menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan 

menuliskannya dalam hati mereka; maka 

Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka 

akan menjadi umat-Ku.

34 Dan tidak usah lagi orang mengajar 

sesamanya atau mengajar saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah TUHAN! 

Sebab mereka semua, besar kecil, akan 

mengenal Aku, demikianlah firman 

TUHAN, sebab Aku akan mengampuni 

kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat 

dosa mereka.”

LUKAS 11:13 Jadi jika kamu yang jahat 

tahu memberi pemberian yang baik kepada 

anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di 

sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus 

kepada mereka yang meminta kepada-Nya.”

ROMA 9:6 Akan tetapi firman Allah 

tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua 

orang yang berasal dari Israel adalah orang 

Israel,

7 dan juga tidak semua yang terhitung 

keturunan Abraham adalah anak Abraham, 

tetapi: “Yang berasal dari Ishak yang akan 

disebut keturunanmu.”

8 Artinya: bukan anak-anak menurut daging 

adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak 

perjanjian yang disebut keturunan yang 

benar.

IBRANI 8:8 Sebab Ia menegor mereka 

ketika Ia berkata: “Sesungguhnya, akan 

datang waktunya,” demikianlah firman 

Tuhan, “Aku akan mengadakan perjanjian 

baru dengan kaum Israel dan dengan kaum 

Yehuda,

9 bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuadakan dengan nenek moyang mereka, 

pada waktu Aku memegang tangan mereka 

untuk membawa mereka keluar dari tanah 

Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada 

perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka,” 

demikian firman Tuhan.
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10 “Maka inilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” 

demikianlah firman Tuhan. “Aku akan 

menaruh hukum-Ku dalam akal budi 

mereka dan menuliskannya dalam hati 

mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

Lihat juga #1; #2; Matius 26:26-29.

B14 Mesias membuat kemuliaan Allah dikenal.

C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

     

YESAYA 60:1 Bangkitlah, menjadi 

teranglah, sebab terangmu datang, dan 

kemuliaan TUHAN terbit atasmu.

2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi 

bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-

bangsa; tetapi terang TUHAN terbit atasmu, 

dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.

3 Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang 

kepada terangmu, dan raja-raja kepada 

cahaya yang terbit bagimu.

4 Angkatlah mukamu dan lihatlah ke 

sekeliling, mereka semua datang berhimpun 

kepadamu; anak-anakmu laki-laki datang 

dari jauh, dan anak-anakmu perempuan 

digendong.

5 Pada waktu itu engkau akan heran melihat 

dan berseri-seri, engkau akan tercengang 

dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan 

dari seberang laut akan beralih kepadamu, 

dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang 

kepadamu.

MATIUS 28:19 Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus,

LUKAS 2:30 sebab mataku telah melihat 

keselamatan yang dari pada-Mu,

31 yang telah Engkau sediakan di hadapan 

segala bangsa,

32 yaitu terang yang menjadi penyataan bagi 

bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan 

bagi umat-Mu, Israel.”

LUKAS 24:47 dan lagi: dalam nama-Nya 

berita tentang pertobatan dan pengampunan 

dosa harus disampaikan kepada segala 

bangsa, mulai dari Yerusalem.

YOHANES 1:9 Terang yang sesungguhnya, 

yang menerangi setiap orang, sedang datang 

ke dalam dunia.

YOHANES 8:12 Maka Yesus berkata pula 

kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah 

terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, 

ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup.”

KISAH PARA RASUL 13:47 Sebab inilah yang 

diperintahkan kepada kami: Aku telah 

menentukan engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 

supaya engkau membawa keselamatan 

sampai ke ujung bumi.”

KISAH PARA RASUL 26:18 untuk membuka 

mata mereka, supaya mereka berbalik dari 

kegelapan kepada terang dan dari kuasa 

Iblis kepada Allah, supaya mereka oleh 

iman mereka kepada-Ku memperoleh 
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pengampunan dosa dan mendapat bagian 

dalam apa yang ditentukan untuk orang-

orang yang dikuduskan.

ROMA 11:11 Maka aku bertanya: Adakah 

mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-

kali tidak! Tetapi oleh pelanggaran mereka, 

keselamatan telah sampai kepada bangsa-

bangsa lain, supaya membuat mereka 

cemburu.

12 Sebab jika pelanggaran mereka berarti 

kekayaan bagi dunia, dan kekurangan 

mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, 

terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka.

13 Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-

bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku 

adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan 

Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan 

pelayananku,

14 yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan 

cemburu di dalam hati kaum sebangsaku 

menurut daging dan dapat menyelamatkan 

beberapa orang dari mereka.

15 Sebab jika penolakan mereka berarti 

perdamaian bagi dunia, dapatkah 

penerimaan mereka mempunyai arti lain 

dari pada hidup dari antara orang mati?

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Matius 15:14; Matius 23:19,24; 
Kisah Para Rasul 14:16; Kisah Para Rasul 17:30,31; Roma 15:9-12; 

Efesus 5:14.

B21 Mesias adalah Terang.

G05 Mesias akan melihat buah-buah-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H05 Kemuliaan dan kekuasaan Mesias yang 

akan datang. 

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

H11 Mesias akan dimuliakan.

YESAYA 60:6-7

YESAYA 60:8 Siapakah mereka ini yang 

melayang seperti awan dan seperti burung 

merpati ke pintu kandangnya?

9 Sungguh, Akulah yang dinanti-nantikan 

pulau-pulau yang jauh; kapal-kapal 

Tarsis berlayar di depan untuk membawa 

anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak 

dan emasnya dibawa serta, untuk nama 

TUHAN, Allahmu, dan oleh karena 

Yang Mahakudus, Allah Israel, sebab Ia 

mengagungkan engkau.

10 Orang-orang asing akan membangun 

tembokmu, dan raja-raja mereka akan 

melayani engkau; sebab dalam murka-Ku 

Aku telah menghajar engkau, namun Aku 

telah berkenan untuk mengasihani engkau.

11 Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka 

senantiasa, baik siang maupun malam tidak 

akan tertutup, supaya orang dapat membawa 

kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang 

raja-raja mereka ikut digiring sebagai 

tawanan.

YESAYA 60:12-15

YESAYA 60:16 Engkau akan mengisap 

susu bangsa-bangsa dan akan meminum 

susu kerajaan-kerajaan maka engkau akan 

mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, 

Juruselamatmu, dan Penebusmu, Yang 

Mahakuasa, Allah Yakub.

17 Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa 
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emas, dan sebagai ganti besi Aku akan 

membawa perak, sebagai ganti kayu, 

tembaga, dan sebagai ganti batu, besi; 

Aku akan memberikan damai sejahtera 

dan keadilan yang akan melindungi dan 

mengatur hidupmu.

18 Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan 

kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan 

atau keruntuhan di daerahmu; engkau akan 

menyebutkan tembokmu “Selamat” dan 

pintu-pintu gerbangmu “Pujian”.

19 Bagimu matahari tidak lagi menjadi 

penerang pada siang hari dan cahaya bulan 

tidak lagi memberi terang pada malam hari, 

tetapi TUHAN akan menjadi penerang 

abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi 

keagunganmu.

20 Bagimu akan ada matahari yang tidak 

pernah terbenam dan bulan yang tidak 

surut, sebab TUHAN akan menjadi 

penerang abadi bagimu, dan hari-hari 

perkabunganmu akan berakhir.

21 Pendudukmu semuanya orang-orang benar, 

mereka memiliki negeri untuk selama-

lamanya; mereka sebagai cangkokan yang 

Kutanam sendiri untuk memperlihatkan 

keagungan-Ku.

MAZMUR 37:29 Orang-orang benar akan 

mewarisi negeri dan tinggal di sana 

senantiasa.

MAZMUR 72:11 Kiranya semua raja sujud 

menyembah kepadanya, dan segala bangsa 

menjadi hambanya!

YESAYA 26:1 Pada waktu itu nyanyian ini 

akan dinyanyikan di tanah Yehuda: “Pada 

kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan 

kita TUHAN telah memasang tembok dan 

benteng.

2 Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk 

bangsa yang benar dan yang tetap setia!

YESAYA 49:23 Maka raja-raja akan menjadi 

pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri 

mereka menjadi inangmu. Mereka akan 

sujud kepadamu dengan mukanya sampai 

ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. 

Maka engkau akan mengetahui, bahwa 

Akulah TUHAN, dan bahwa orang-orang 

yang menanti-nantikan Aku tidak akan 

mendapat malu.”

YOHANES 9:5 Selama Aku di dalam dunia, 

Akulah terang dunia.”

YOHANES 12:28 Bapa, muliakanlah nama-

Mu!” Maka terdengarlah suara dari sorga: 

“Aku telah memuliakan-Nya, dan Aku akan 

memuliakan-Nya lagi!”

YOHANES 15:1 Akulah pokok anggur yang 

benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.

2 Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah, 

dipotong-Nya dan setiap ranting yang 

berbuah, dibersihkan-Nya, supaya ia lebih 

banyak berbuah.

YOHANES 15:8 Dalam hal inilah Bapa-Ku 

dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah 

banyak dan dengan demikian kamu adalah 

murid-murid-Ku.”

ROMA 1:17 Sebab di dalamnya nyata 

kebenaran Allah, yang bertolak dari iman 

dan memimpin kepada iman, seperti ada 

tertulis: “Orang benar akan hidup oleh 

iman.”
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ROMA 5:19 Jadi sama seperti oleh 

ketidaktaatan satu orang semua orang telah 

menjadi orang berdosa, demikian pula oleh 

ketaatan satu orang semua orang menjadi 

orang benar.

EFESUS 2:10 Karena kita ini buatan 

Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 

untuk melakukan pekerjaan baik, yang 

dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, 

supaya kita hidup di dalamnya.

2 PETRUS 3:13 Tetapi sesuai dengan janji-

Nya, kita menantikan langit yang baru 

dan bumi yang baru, di mana terdapat 

kebenaran.

WAHYU 21:12 Dan temboknya besar lagi 

tinggi dan pintu gerbangnya dua belas buah; 

dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada dua 

belas malaikat dan di atasnya tertulis nama 

kedua belas suku Israel.

13 Di sebelah timur terdapat tiga pintu gerbang 

dan di sebelah utara tiga pintu gerbang dan 

di sebelah selatan tiga pintu gerbang dan di 

sebelah barat tiga pintu gerbang.

14 Dan tembok kota itu mempunyai dua belas 

batu dasar dan di atasnya tertulis kedua 

belas nama kedua belas rasul Anak Domba 

itu.

WAHYU 21:23 Dan kota itu tidak 

memerlukan matahari dan bulan untuk 

menyinarinya, sebab kemuliaan Allah 

meneranginya dan Anak Domba itu adalah 

lampunya.

24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam 

cahayanya dan raja-raja di bumi membawa 

kekayaan mereka kepadanya;

25 dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan 

ditutup pada siang hari, sebab malam tidak 

akan ada lagi di sana;

26 dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa 

akan dibawa kepadanya.

27 Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya 

sesuatu yang najis, atau orang yang 

melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya 

mereka yang namanya tertulis di dalam 

kitab kehidupan Anak Domba itu.

WAHYU 22:5 Dan malam tidak akan ada 

lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan 

cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab 

Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan 

mereka akan memerintah sebagai raja 

sampai selama-lamanya.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Mazmur 1:5; Mazmur 112:1-6; 
Yesaya 57:13.

D01 Pengurapan Mesias.

E06 Misi dan Karya Mesias.

E15 Mesias akan membawa kabar gembira.

H11 Mesias akan dimuliakan.

     

YESAYA 61:1 Roh Tuhan ALLAH 

ada padaku, oleh karena TUHAN telah 

mengurapi aku; Ia telah mengutus aku 

untuk menyampaikan kabar baik kepada 

orang-orang sengsara, dan merawat orang-

orang yang remuk hati, untuk memberitakan 

pembebasan kepada orang-orang tawanan, 

dan kepada orang-orang yang terkurung 

kelepasan dari penjara,

2 untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN 

dan hari pembalasan Allah kita, untuk 

menghibur semua orang berkabung,

3 untuk mengaruniakan kepada mereka 

perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk 
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pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-

pujian ganti semangat yang pudar, supaya 

orang menyebutkan mereka “pohon tarbantin 

kebenaran”, “tanaman TUHAN” untuk 

memperlihatkan keagungan-Nya.

YESAYA 57:15 Sebab beginilah firman Yang 

Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang 

bersemayam untuk selamanya dan Yang 

Mahakudus nama-Nya: “Aku bersemayam 

di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi 

juga bersama-sama orang yang remuk dan 

rendah hati, untuk menghidupkan semangat 

orang-orang yang rendah hati dan untuk 

menghidupkan hati orang-orang yang 

remuk.

MATIUS 3:16 Sesudah dibaptis, Yesus 

segera keluar dari air dan pada waktu itu 

juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah 

seperti burung merpati turun ke atas-Nya,

17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang 

mengatakan: “Inilah Anak-Ku yang 

Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.”

MATIUS 5:4 Berbahagialah orang yang 

berdukacita, karena mereka akan dihibur.

5 Berbahagialah orang yang lemah lembut, 

karena mereka akan memiliki bumi.

LUKAS 4:17 Kepada-Nya diberikan kitab 

nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia 

menemukan nas, di mana ada tertulis:

18 Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah 

mengurapi Aku, untuk menyampaikan 

kabar baik kepada orang-orang miskin; dan 

Ia telah mengutus Aku

19 untuk memberitakan pembebasan kepada 

orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 

orang-orang buta, untuk membebaskan 

orang-orang yang tertindas, untuk 

memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 

datang.”

20 Kemudian Ia menutup kitab itu, 

memberikannya kembali kepada pejabat, 

lalu duduk; dan mata semua orang dalam 

rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya.

21 Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-

Nya: “Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu 

kamu mendengarnya.”

YOHANES 1:32 Dan Yohanes memberi 

kesaksian, katanya: “Aku telah melihat Roh 

turun dari langit seperti merpati, dan Ia 

tinggal di atas-Nya.

33 Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi 

Dia, yang mengutus aku untuk membaptis 

dengan air, telah berfirman kepadaku: 

Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas 

seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu 

yang akan membaptis dengan Roh Kudus.

34 Dan aku telah melihat-Nya dan memberi 

kesaksian: Ia inilah Anak Allah.”

YOHANES 15:11 Semuanya itu Kukatakan 

kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam 

kamu dan sukacitamu menjadi penuh.

2 KORINTUS 6:2 Sebab Allah berfirman: 

“Pada waktu Aku berkenan, Aku akan 

mendengarkan engkau, dan pada hari 

Aku menyelamatkan, Aku akan menolong 

engkau.” Sesungguhnya, waktu ini adalah 

waktu perkenanan itu; sesungguhnya, hari 

ini adalah hari penyelamatan itu.

2 KORINTUS 7:9 namun sekarang aku 

bersukacita, bukan karena kamu telah 

berdukacita, melainkan karena dukacitamu 

membuat kamu bertobat. Sebab dukacitamu 
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itu adalah menurut kehendak Allah, 

sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan 

oleh karena kami.

10 Sebab dukacita menurut kehendak Allah 

menghasilkan pertobatan yang membawa 

keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, 

tetapi dukacita yang dari dunia ini 

menghasilkan kematian.

Lihat juga #1; Mazmur 30:12; Yesaya 12:1; Yehezkiel 16:8-13; 
Yohanes 14:14-26; Titus 3:4-6.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

   

YESAYA 61:4 Mereka akan membangun 

reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan 

akan mendirikan kembali tempat-tempat 

yang sejak dahulu menjadi sunyi; mereka 

akan membaharui kota-kota yang runtuh, 

tempat-tempat yang telah turun-temurun 

menjadi sunyi.

5 Orang-orang luar akan melayani kamu 

sebagai gembala kambing dombamu, dan 

orang-orang asing akan bekerja bagimu 

sebagai petani dan tukang kebun anggurmu.

6 Tetapi kamu akan disebut imam TUHAN 

dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu 

akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa 

dan akan memegahkan diri dengan segala 

harta benda mereka.

7 Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 

dua kali lipat, dan sebagai ganti noda dan 

ludah yang menjadi bagianmu, kamu 

akan mendapat warisan dua kali lipat di 

negerimu dan sukacita abadi akan menjadi 

kepunyaanmu.

8 Sebab Aku, TUHAN, mencintai hukum, dan 

membenci perampasan dan kecurangan; 

Aku akan memberi upahmu dengan tepat, 

dan akan mengikat perjanjian abadi dengan 

kamu.

9 Keturunanmu akan terkenal di antara 

bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-

tengah suku-suku bangsa, sehingga semua 

orang yang melihat mereka akan mengakui, 

bahwa mereka adalah keturunan yang 

diberkati TUHAN.

KISAH PARA RASUL 20:28 Karena itu jagalah 

dirimu dan jagalah seluruh kawanan, 

karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus 

menjadi penilik untuk menggembalakan 

jemaat Allah yang diperoleh-Nya dengan 

darah Anak-Nya sendiri.

IBRANI 8:8 Sebab Ia menegor mereka 

ketika Ia berkata: “Sesungguhnya, akan 

datang waktunya,” demikianlah firman 

Tuhan, “Aku akan mengadakan perjanjian 

baru dengan kaum Israel dan dengan kaum 

Yehuda,

9 bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuadakan dengan nenek moyang mereka, 

pada waktu Aku memegang tangan mereka 

untuk membawa mereka keluar dari tanah 

Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada 

perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka,” 

demikian firman Tuhan.

10 “Maka inilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” 

demikianlah firman Tuhan. “Aku akan 

menaruh hukum-Ku dalam akal budi 

mereka dan menuliskannya dalam hati 

mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.
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11 Dan mereka tidak akan mengajar lagi 

sesama warganya, atau sesama saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab 

mereka semua, besar kecil, akan mengenal 

Aku.

12 Sebab Aku akan menaruh belas kasihan 

terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi 

mengingat dosa-dosa mereka.”

13 Oleh karena Ia berkata-kata tentang 

perjanjian yang baru, Ia menyatakan 

yang pertama sebagai perjanjian yang 

telah menjadi tua. Dan apa yang telah 

menjadi tua dan usang, telah dekat kepada 

kemusnahannya.

1 PETRUS 2:9 Tetapi kamulah bangsa 

yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 

supaya kamu memberitakan perbuatan-

perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 

memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib:

1 PETRUS 5:1 Aku menasihatkan para 

penatua di antara kamu, aku sebagai teman 

penatua dan saksi penderitaan Kristus, 

yang juga akan mendapat bagian dalam 

kemuliaan yang akan dinyatakan kelak.

2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang 

ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi 

dengan sukarela sesuai dengan kehendak 

Allah, dan jangan karena mau mencari 

keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri.

3 Janganlah kamu berbuat seolah-olah 

kamu mau memerintah atas mereka yang 

dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah 

kamu menjadi teladan bagi kawanan domba 

itu.

4 Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, 

kamu akan menerima mahkota kemuliaan 

yang tidak dapat layu.

WAHYU 1:6 dan yang telah membuat 

kita menjadi suatu kerajaan, menjadi 

imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi 

Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya. Amin.

WAHYU 5:10 Dan Engkau telah membuat 

mereka menjadi suatu kerajaan, dan 

menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan 

mereka akan memerintah sebagai raja di 

bumi.”

WAHYU 20:6 Berbahagia dan kuduslah ia, 

yang mendapat bagian dalam kebangkitan 

pertama itu. Kematian yang kedua tidak 

berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka 

akan menjadi imam-imam Allah dan 

Kristus, dan mereka akan memerintah 

sebagai raja bersama-sama dengan Dia, 

seribu tahun lamanya.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

G05 Mesias akan melihat buah-buah-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 61:10 Aku bersukaria di dalam 

TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam 

Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian 

keselamatan kepadaku dan menyelubungi 

aku dengan jubah kebenaran, seperti 

pengantin laki-laki yang mengenakan 

perhiasan kepala dan seperti pengantin 
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perempuan yang memakai perhiasannya.

11 Sebab seperti bumi memancarkan 

tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun 

menumbuhkan benih yang ditaburkan, 

demikianlah Tuhan ALLAH akan 

menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian 

di depan semua bangsa-bangsa.

KEJADIAN 3:11 Firman-Nya: “Siapakah yang 

memberitahukan kepadamu, bahwa engkau 

telanjang? Apakah engkau makan dari buah 

pohon, yang Kularang engkau makan itu?”

LUKAS 1:46 Lalu kata Maria: “Jiwaku 

memuliakan Tuhan,

47 dan hatiku bergembira karena Allah, 

Juruselamatku,

2 KORINTUS 5:2 Selama kita di dalam kemah 

ini, kita mengeluh, karena kita rindu 

mengenakan tempat kediaman sorgawi di 

atas tempat kediaman kita yang sekarang 

ini,

3 sebab dengan demikian kita berpakaian dan 

tidak kedapatan telanjang.

WAHYU 3:5 Barangsiapa menang, 

ia akan dikenakan pakaian putih yang 

demikian; Aku tidak akan menghapus 

namanya dari kitab kehidupan, melainkan 

Aku akan mengaku namanya di hadapan 

Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.

WAHYU 3:18 maka Aku menasihatkan 

engkau, supaya engkau membeli dari pada-

Ku emas yang telah dimurnikan dalam 

api, agar engkau menjadi kaya, dan juga 

pakaian putih, supaya engkau memakainya, 

agar jangan kelihatan ketelanjanganmu 

yang memalukan; dan lagi minyak untuk 

melumas matamu, supaya engkau dapat 

melihat.

WAHYU 7:14 Maka kataku kepadanya: 

“Tuanku, tuan mengetahuinya.” Lalu ia 

berkata kepadaku: “Mereka ini adalah orang-

orang yang keluar dari kesusahan yang 

besar; dan mereka telah mencuci jubah 

mereka dan membuatnya putih di dalam 

darah Anak Domba.

WAHYU 19:7 Marilah kita bersukacita dan 

bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena 

hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan 

pengantin-Nya telah siap sedia.

8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya 

memakai kain lenan halus yang berkilau-

kilauan dan yang putih bersih!” (Lenan 

halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang 

benar dari orang-orang kudus.)

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Kejadian 2:25; Kejadian 3:7-15; 
Filipi 4:4; 1 Petrus 1:3-9; 1 Petrus 2:9.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 62:1 Oleh karena Sion aku 

tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena 

Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, 

sampai kebenarannya bersinar seperti 

cahaya dan keselamatannya menyala seperti 

suluh.

2 Maka bangsa-bangsa akan melihat 

kebenaranmu, dan semua raja akan melihat 

kemuliaanmu, dan orang akan menyebut 
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engkau dengan nama baru yang akan 

ditentukan oleh TUHAN sendiri.

3 Engkau akan menjadi mahkota keagungan 

di tangan TUHAN dan serban kerajaan di 

tangan Allahmu.

KISAH PARA RASUL 9:15 Tetapi firman 

Tuhan kepadanya: “Pergilah, sebab orang 

ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk 

memberitakan nama-Ku kepada bangsa-

bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang 

Israel.

1 KORINTUS 9:25 Tiap-tiap orang yang turut 

mengambil bagian dalam pertandingan, 

menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka 

berbuat demikian untuk memperoleh 

suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk 

memperoleh suatu mahkota yang abadi.

FILIPI 4:1 Karena itu, saudara-saudara 

yang kukasihi dan yang kurindukan, 

sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga 

dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-

saudaraku yang kekasih!

2 TIMOTIUS 4:8 Sekarang telah tersedia 

bagiku mahkota kebenaran yang akan 

dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim 

yang adil, pada hari-Nya; tetapi bukan hanya 

kepadaku, melainkan juga kepada semua 

orang yang merindukan kedatangan-Nya.

YAKOBUS 1:12 Berbahagialah orang yang 

bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia 

sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota 

kehidupan yang dijanjikan Allah kepada 

barangsiapa yang mengasihi Dia.

1 PETRUS 5:4 Maka kamu, apabila 

Gembala Agung datang, kamu akan 

menerima mahkota kemuliaan yang tidak 

dapat layu.

WAHYU 2:10 Jangan takut terhadap apa 

yang harus engkau derita! Sesungguhnya 

Iblis akan melemparkan beberapa orang 

dari antaramu ke dalam penjara supaya 

kamu dicobai dan kamu akan beroleh 

kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah 

engkau setia sampai mati, dan Aku akan 

mengaruniakan kepadamu mahkota 

kehidupan.

WAHYU 2:17 Siapa bertelinga, hendaklah 

ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh 

kepada jemaat-jemaat: Barangsiapa menang, 

kepadanya akan Kuberikan dari manna yang 

tersembunyi; dan Aku akan mengaruniakan 

kepadanya batu putih, yang di atasnya 

tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh 

siapapun, selain oleh yang menerimanya.”

WAHYU 3:11 Aku datang segera. 

Peganglah apa yang ada padamu, supaya 

tidak seorangpun mengambil mahkotamu.

WAHYU 4:4 Dan sekeliling takhta itu ada 

dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta 

itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang 

memakai pakaian putih dan mahkota emas 

di kepala mereka.

WAHYU 4:10 maka tersungkurlah kedua 

puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia 

yang duduk di atas takhta itu, dan mereka 

menyembah Dia yang hidup sampai 

selama-lamanya. Dan mereka melemparkan 

mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil 

berkata:
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11 Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak 

menerima puji-pujian dan hormat dan 

kuasa; sebab Engkau telah menciptakan 

segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-

Mu semuanya itu ada dan diciptakan.

WAHYU 12:1 Maka tampaklah suatu 

tanda besar di langit: Seorang perempuan 

berselubungkan matahari, dengan bulan di 

bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua 

belas bintang di atas kepalanya.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Matius 27:29; 1 Tesalonika 2:19; 
Wahyu 6:2; Wahyu 14:14.

B20 Kasih Sang Raja kepada umat-Nya.

B23 Kasih karunia Tuhan dan Mesias.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 62:4 Engkau tidak akan disebut 

lagi “yang ditinggalkan suami”, dan 

negerimu tidak akan disebut lagi “yang 

sunyi”, tetapi engkau akan dinamai “yang 

berkenan kepada-Ku” dan negerimu “yang 

bersuami”, sebab TUHAN telah berkenan 

kepadamu, dan negerimu akan bersuami.

5 Sebab seperti seorang muda belia menjadi 

suami seorang anak dara, demikianlah Dia 

yang membangun engkau akan menjadi 

suamimu, dan seperti girang hatinya 

seorang mempelai melihat pengantin 

perempuan, demikianlah Allahmu akan 

girang hati atasmu.

6 Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, 

telah Kutempatkan pengintai-pengintai. 

Sepanjang hari dan sepanjang malam, 

mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai 

kamu yang harus mengingatkan TUHAN 

kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang

7 dan janganlah biarkan Dia tinggal tenang, 

sampai Ia menegakkan Yerusalem 

dan sampai Ia membuatnya menjadi 

kemasyhuran di bumi.

8 TUHAN telah bersumpah demi tangan 

kanan-Nya, demi tangan kekuatan-Nya: 

“Sesungguhnya, Aku tidak akan memberi 

gandummu lagi sebagai makanan kepada 

musuhmu, dan sesungguhnya, orang-orang 

asing tidak akan meminum air anggurmu 

yang telah kauhasilkan dengan bersusah-

susah;

9 tetapi orang yang menuainya akan 

memakannya juga dan akan memuji-

muji TUHAN, dan orang yang 

mengumpulkannya akan meminumnya juga 

di pelataran-pelataran tempat kudus-Ku.”

HOSEA 2:19 Aku akan menjadikan 

engkau isteri-Ku dalam kesetiaan, sehingga 

engkau akan mengenal TUHAN.

20 Maka pada waktu itu, demikianlah firman 

TUHAN, Aku akan mendengarkan langit, 

dan langit akan mendengarkan bumi.

YESAYA 54:6 Sebab seperti isteri yang 

ditinggalkan dan yang bersusah hati 

TUHAN memanggil engkau kembali; 

masakan isteri dari masa muda akan tetap 

ditolak? firman Allahmu.

7 Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan 

engkau, tetapi karena kasih sayang yang 

besar Aku mengambil engkau kembali.

ZEFANYA 3:17 TUHAN Allahmu ada di 

antaramu sebagai pahlawan yang memberi 
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kemenangan. Ia bergirang karena engkau 

dengan sukacita, Ia membaharui engkau 

dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena 

engkau dengan sorak-sorai,

LUKAS 12:32 Janganlah takut, hai kamu 

kawanan kecil! Karena Bapamu telah 

berkenan memberikan kamu Kerajaan itu.

LUKAS 15:7 Aku berkata kepadamu: 

Demikian juga akan ada sukacita di sorga 

karena satu orang berdosa yang bertobat, 

lebih dari pada sukacita karena sembilan 

puluh sembilan orang benar yang tidak 

memerlukan pertobatan.”

YOHANES 3:29 Yang empunya mempelai 

perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi 

sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri 

dekat dia dan yang mendengarkannya, 

sangat bersukacita mendengar suara 

mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, 

dan sekarang sukacitaku itu penuh.

YOHANES 15:11 Semuanya itu Kukatakan 

kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam 

kamu dan sukacitamu menjadi penuh.

ROMA 9:27 Dan Yesaya berseru tentang 

Israel: “Sekalipun jumlah anak Israel seperti 

pasir di laut, namun hanya sisanya akan 

diselamatkan.

WAHYU 19:7 Marilah kita bersukacita dan 

bersorak-sorai, dan memuliakan Dia! Karena 

hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan 

pengantin-Nya telah siap sedia.

WAHYU 21:9 Maka datanglah seorang 

dari ketujuh malaikat yang memegang 

ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh 

malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata 

kepadaku, katanya: “Marilah ke sini, aku 

akan menunjukkan kepadamu pengantin 

perempuan, mempelai Anak Domba.”

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Ulangan 4:31; Ulangan 30:9; Ulangan 
31:6,8,16-18; Yosua 1:5; 1 Samuel 12:22; 1 Raja-raja 19:10; 1 

Tawarikh 16:31; Mazmur 16:11; Mazmur 94:14; Yesaya 49:14-16; 
Yesaya 53:10; Yesaya 54:1,6,7; Yesaya 60:10; Yesaya 62:12; Yeremia 

32:41; Yehezkiel 20:41; Hosea 1:7-11; Yohanes 17:13; Roma 14:17; 
Filipi 2:2; Wahyu 21:2.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

     

YESAYA 62:10 Berjalanlah, berjalanlah 

melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah 

jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan raya, 

singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-

panji untuk bangsa-bangsa!

11 Sebab inilah yang telah diperdengarkan 

TUHAN sampai ke ujung bumi! Katakanlah 

kepada puteri Sion: Sesungguhnya, 

keselamatanmu datang; sesungguhnya, 

mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya 

ada bersama-sama Dia dan mereka yang 

diperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya.

12 Orang akan menyebutkan mereka “bangsa 

kudus”, “orang-orang tebusan TUHAN”, dan 

engkau akan disebutkan “yang dicari”, “kota 

yang tidak ditinggalkan”.

KELUARAN 17:15 Lalu Musa mendirikan 

sebuah mezbah dan menamainya: 

“Tuhanlah panji-panjiku!”

YESAYA 11:10 Maka pada waktu itu taruk 
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dari pangkal Isai akan berdiri sebagai 

panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia akan 

dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat 

kediamannya akan menjadi mulia.

MATIUS 1:21 Ia akan melahirkan anak 

laki-laki dan engkau akan menamakan 

Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa 

mereka.”

MATIUS 3:3 Sesungguhnya dialah yang 

dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: 

“Ada suara orang yang berseru-seru di 

padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk 

Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.”

MATIUS 21:5 Katakanlah kepada puteri 

Sion: Lihat, Rajamu datang kepadamu, Ia 

lemah lembut dan mengendarai seekor 

keledai, seekor keledai beban yang muda.

LUKAS 1:17 dan ia akan berjalan 

mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa 

Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik 

kepada anak-anaknya dan hati orang-orang 

durhaka kepada pikiran orang-orang benar 

dan dengan demikian menyiapkan bagi 

Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya.”

YOHANES 3:14 Dan sama seperti Musa 

meninggikan ular di padang gurun, 

demikian juga Anak Manusia harus 

ditinggikan,

ROMA 10:18 Tetapi aku bertanya: Adakah 

mereka tidak mendengarnya? Memang 

mereka telah mendengarnya: “Suara mereka 

sampai ke seluruh dunia, dan perkataan 

mereka sampai ke ujung bumi.”

WAHYU 22:12 Sesungguhnya Aku datang 

segera dan Aku membawa upah-Ku untuk 

membalaskan kepada setiap orang menurut 

perbuatannya.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Ulangan 7:6; Ulangan 26:19; 
Ulangan 28:9; Mazmur 98:1-3; Kidung Agung 5:10; Yesaya 18:3; 
Yesaya 49:22; Yesaya 57:14; Yesaya 59:19; Markus 16:15; Roma 

10:11-18.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

D06 Mesias akan menjadi Penasihat.

F11 Penderitaan Mesias.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YESAYA 63:1 “Siapa dia yang datang dari 

Edom, yang datang dari Bozra dengan baju 

yang merah, dia yang bersemarak dengan 

pakaiannya, yang melangkah dengan 

kekuatannya yang besar?” “Akulah yang 

menjanjikan keadilan dan yang berkuasa 

untuk menyelamatkan!”

2 Mengapakah pakaian-Mu semerah itu, dan 

baju-Mu seperti baju pengirik buah anggur?

3 Aku seorang dirilah yang melakukan 

pengirikan, dan dari antara umat-Ku 

tidak ada yang menemani Aku! Aku telah 

mengirik bangsa-bangsa dalam murka-Ku, 

dan Aku telah menginjak-injak mereka 

dalam kehangatan amarah-Ku; semburan 

darah mereka memercik kepada baju-Ku, 

dan seluruh pakaian-Ku telah cemar.

4 Sebab hari pembalasan telah Kurencanakan 

dan tahun penuntutan bela telah datang.

5 Aku melayangkan pandangan-Ku: tidak ada 

yang menolong; Aku tertegun: tidak ada 

yang membantu. Lalu tangan-Ku memberi 

Aku pertolongan, dan kehangatan amarah-

YESAYA



317

Ku, itulah yang membantu Aku.

6 Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam 

murka-Ku, menghancurkan mereka dalam 

kehangatan amarah-Ku dan membuat 

semburan darah mereka mengalir ke tanah.”

LUKAS 12:50 Aku harus menerima 

baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, 

sebelum hal itu berlangsung!

YOHANES 16:32 Lihat, saatnya datang, 

bahkan sudah datang, bahwa kamu 

diceraiberaikan masing-masing ke 

tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan 

Aku seorang diri. Namun Aku tidak seorang 

diri, sebab Bapa menyertai Aku.

IBRANI 1:3 Ia adalah cahaya kemuliaan 

Allah dan gambar wujud Allah dan 

menopang segala yang ada dengan firman-

Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah 

Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia 

duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di 

tempat yang tinggi,

WAHYU 14:19 Lalu malaikat itu 

mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan 

memotong buah pohon anggur di bumi dan 

melemparkannya ke dalam kilangan besar, 

yaitu murka Allah.

20 Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar 

kota dan dari kilangan itu mengalir darah, 

tingginya sampai ke kekang kuda dan 

jauhnya dua ratus mil.

WAHYU 19:13 Dan Ia memakai jubah yang 

telah dicelup dalam darah dan nama-Nya 

ialah: “Firman Allah.”

14 Dan semua pasukan yang di sorga 

mengikuti Dia; mereka menunggang kuda 

putih dan memakai lenan halus yang putih 

bersih.

15 Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah 

pedang tajam yang akan memukul segala 

bangsa. Dan Ia akan menggembalakan 

mereka dengan gada besi dan Ia akan 

memeras anggur dalam kilangan anggur, 

yaitu kegeraman murka Allah, Yang 

Mahakuasa.

Lihat juga #1; #5; Yesaya 59:16,17; Wahyu 6:9-17; Wahyu 18:20.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YESAYA 63:7 Aku hendak menyebut-

nyebut perbuatan kasih setia TUHAN, 

perbuatan TUHAN yang masyhur, sesuai 

dengan segala yang dilakukan TUHAN 

kepada kita, dan kebajikan yang besar 

kepada kaum Israel yang dilakukan-Nya 

kepada mereka sesuai dengan kasih sayang-

Nya dan sesuai dengan kasih setia-Nya yang 

besar.

8 Bukankah Ia berfirman: “Sungguh, 

merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak 

akan berlaku curang,” maka Ia menjadi 

Juruselamat mereka

9 dalam segala kesesakan mereka. Bukan 

seorang duta atau utusan, melainkan Ia 

sendirilah yang menyelamatkan mereka; 

Dialah yang menebus mereka dalam kasih-

Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat 

dan menggendong mereka selama zaman 

dahulu kala.

MATIUS 14:14 Ketika Yesus mendarat, 

Ia melihat orang banyak yang besar 

jumlahnya, maka tergeraklah hati-Nya 
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oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia 

menyembuhkan mereka yang sakit.

ROMA 11:1 Maka aku bertanya: Adakah 

Allah mungkin telah menolak umat-Nya? 

Sekali-kali tidak! Karena aku sendiripun 

orang Israel, dari keturunan Abraham, dari 

suku Benyamin.

2 Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-

Nya. Ataukah kamu tidak tahu, apa yang 

dikatakan Kitab Suci tentang Elia, waktu ia 

mengadukan Israel kepada Allah:

ROMA 11:28 Mengenai Injil mereka 

adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi 

mengenai pilihan mereka adalah kekasih 

Allah oleh karena nenek moyang.

TITUS 3:4 Tetapi ketika nyata 

kemurahan Allah, Juruselamat kita, dan 

kasih-Nya kepada manusia,

5 pada waktu itu Dia telah menyelamatkan 

kita, bukan karena perbuatan baik yang telah 

kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh 

permandian kelahiran kembali dan oleh 

pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh 

Kudus,

6 yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita 

oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita,

7 supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan 

oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima 

hidup yang kekal, sesuai dengan 

pengharapan kita.

IBRANI 2:17 Itulah sebabnya, maka 

dalam segala hal Ia harus disamakan 

dengan saudara-saudara-Nya, supaya Ia 

menjadi Imam Besar yang menaruh belas 

kasihan dan yang setia kepada Allah untuk 

mendamaikan dosa seluruh bangsa.

18 Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita 

karena pencobaan, maka Ia dapat menolong 

mereka yang dicobai.

IBRANI 4:15 Sebab Imam Besar yang 

kita punya, bukanlah imam besar yang 

tidak dapat turut merasakan kelemahan-

kelemahan kita, sebaliknya sama dengan 

kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat 

dosa.

IBRANI 5:8 Dan sekalipun Ia adalah 

Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa 

yang telah diderita-Nya,

1 YOHANES 4:9 Dalam hal inilah kasih Allah 

dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu 

bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang 

tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup 

oleh-Nya.

10 Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah 

mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah 

mengasihi kita dan yang telah mengutus 

Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-

dosa kita.

1 YOHANES 4:14 Dan kami telah melihat dan 

bersaksi, bahwa Bapa telah mengutus Anak-

Nya menjadi Juruselamat dunia.

WAHYU 1:5 dan dari Yesus Kristus, Saksi 

yang setia, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja 

bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan 

yang telah melepaskan kita dari dosa kita 

oleh darah-Nya--

Lihat juga #1; #2; Kejadian 22:11-17; Kejadian 48:16; Yesaya 41:8; 
Yesaya 43:11; Yesaya 46:3,4; Yeremia 14:8; Hosea 13:4; Maleakhi 

3:1.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 
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Bangsa-bangsa lain.

F03 Mesias akan ditolak.

YESAYA 65:1 Aku telah berkenan 

memberi petunjuk kepada orang yang tidak 

menanyakan Aku; Aku telah berkenan 

ditemukan oleh orang yang tidak mencari 

Aku. Aku telah berkata: “Ini Aku, ini Aku!” 

kepada bangsa yang tidak memanggil nama-

Ku.

2 Sepanjang hari Aku telah mengulurkan 

tangan-Ku kepada suku bangsa yang 

memberontak, yang menempuh jalan yang 

tidak baik dan mengikuti rancangannya 

sendiri;

ULANGAN 32:21 Mereka membangkitkan 

cemburu-Ku dengan yang bukan Allah, 

mereka menimbulkan sakit hati-Ku dengan 

berhala mereka. Sebab itu Aku akan 

membangkitkan cemburu mereka dengan 

yang bukan umat, dan akan menyakiti hati 

mereka dengan bangsa yang bebal.

MATIUS 23:37 Yerusalem, Yerusalem, 

engkau yang membunuh nabi-nabi dan 

melempari dengan batu orang-orang yang 

diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu 

mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti 

induk ayam mengumpulkan anak-anaknya 

di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.

KISAH PARA RASUL 13:40 Karena itu, 

waspadalah, supaya jangan berlaku atas 

kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab 

nabi-nabi:

41 Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, 

tercenganglah dan lenyaplah, sebab 

Aku melakukan suatu pekerjaan dalam 

zamanmu, suatu pekerjaan, yang tidak 

akan kamu percayai, jika diceriterakan 

kepadamu.”

ROMA 9:24 yaitu kita, yang telah 

dipanggil-Nya bukan hanya dari antara 

orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-

bangsa lain,

25 seperti yang difirmankan-Nya juga dalam 

kitab nabi Hosea: “Yang bukan umat-Ku 

akan Kusebut: umat-Ku dan yang bukan 

kekasih: kekasih.”

26 Dan di tempat, di mana akan dikatakan 

kepada mereka: “Kamu ini bukanlah umat-

Ku,” di sana akan dikatakan kepada mereka: 

“Anak-anak Allah yang hidup.”

ROMA 10:20 Dan dengan berani 

Yesaya mengatakan: “Aku telah berkenan 

ditemukan mereka yang tidak mencari 

Aku, Aku telah menampakkan diri kepada 

mereka yang tidak menanyakan Aku.”

21 Tetapi tentang Israel ia berkata: “Sepanjang 

hari Aku telah mengulurkan tangan-Ku 

kepada bangsa yang tidak taat dan yang 

membantah.”

Lihat juga Amsal 1:24; Lukas 13:34; Lukas 19:41,42.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 65:8 Beginilah firman TUHAN: 

“Seperti kata orang jika pada tandan buah 

anggur masih terdapat airnya: Janganlah 

musnahkan itu, sebab di dalamnya masih 

ada berkat! demikianlah Aku akan bertindak 

oleh karena hamba-hamba-Ku, yakni Aku 

tidak akan memusnahkan sekaliannya.

9 Aku akan membangkitkan keturunan dari 
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Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-

gunung-Ku dari Yehuda; orang-orang 

pilihan-Ku akan mewarisinya, dan hamba-

hamba-Ku akan tinggal di situ.

10 Saron akan menjadi padang rumput bagi 

kambing domba, dan lembah Akhor 

menjadi tempat pembaringan bagi lembu 

sapi, untuk umat-Ku yang mencari Aku.

KEJADIAN 49:10 Tongkat kerajaan tidak akan 

beranjak dari Yehuda ataupun lambang 

pemerintahan dari antara kakinya, sampai 

dia datang yang berhak atasnya, maka 

kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.

YESAYA 35:2 seperti bunga mawar 

ia akan berbunga lebat, akan bersorak-

sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-

sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan 

kepadanya, semarak Karmel dan Saron; 

mereka itu akan melihat kemuliaan 

TUHAN, semarak Allah kita.

HOSEA 2:15 Maka pada waktu itu, 

demikianlah firman TUHAN, engkau akan 

memanggil Aku: Suamiku, dan tidak lagi 

memanggil Aku: Baalku!

ROMA 9:27 Dan Yesaya berseru tentang 

Israel: “Sekalipun jumlah anak Israel seperti 

pasir di laut, namun hanya sisanya akan 

diselamatkan.

28 Sebab apa yang telah difirmankan-Nya, akan 

dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna 

dan segera.”

29 Dan seperti yang dikatakan Yesaya 

sebelumnya: “Seandainya Tuhan semesta 

alam tidak meninggalkan pada kita 

keturunan, kita sudah menjadi seperti 

Sodom dan sama seperti Gomora.”

ROMA 11:5 Demikian juga pada waktu 

ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan 

kasih karunia.

ROMA 11:24 Sebab jika kamu telah 

dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun 

liar, dan bertentangan dengan keadaanmu 

itu kamu telah dicangkokkan pada pohon 

zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang 

menurut asal mereka akan dicangkokkan 

pada pohon zaitun mereka sendiri.

25 Sebab, saudara-saudara, supaya kamu 

jangan menganggap dirimu pandai, aku 

mau agar kamu mengetahui rahasia ini: 

Sebagian dari Israel telah menjadi tegar 

sampai jumlah yang penuh dari bangsa-

bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

GALATIA 3:29 Dan jikalau kamu adalah 

milik Kristus, maka kamu juga adalah 

keturunan Abraham dan berhak menerima 

janji Allah.

GALATIA 4:7 Jadi kamu bukan lagi hamba, 

melainkan anak; jikalau kamu anak, maka 

kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh Allah.

IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Ia telah 

berbicara kepada kita dengan perantaraan 

Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai 
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yang berhak menerima segala yang ada. 

Oleh Dia Allah telah menjadikan alam 

semesta.

1 PETRUS 2:9 Tetapi kamulah bangsa 

yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 

supaya kamu memberitakan perbuatan-

perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 

memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib:

Lihat juga #1; #2; #3; Matius 24:21; Markus 13:20; Roma 11.

H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H05 Kemuliaan dan kekuasaan Mesias yang 

akan datang. 

   

YESAYA 65:17 Sebab sesungguhnya, Aku 

menciptakan langit yang baru dan bumi 

yang baru; hal-hal yang dahulu tidak akan 

diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi 

dalam hati.

18 Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak 

untuk selama-lamanya atas apa yang 

Kuciptakan, sebab sesungguhnya, Aku 

menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak 

dan penduduknya penuh kegirangan.

YESAYA 65:19-22

YESAYA 65:23 Mereka tidak akan bersusah-

susah dengan percuma dan tidak akan 

melahirkan anak yang akan mati mendadak, 

sebab mereka itu keturunan orang-orang 

yang diberkati TUHAN, dan anak cucu 

mereka ada beserta mereka.

24 Maka sebelum mereka memanggil, Aku 

sudah menjawabnya; ketika mereka sedang 

berbicara, Aku sudah mendengarkannya.

25 Serigala dan anak domba akan bersama-

sama makan rumput, singa akan makan 

jerami seperti lembu dan ular akan hidup 

dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat 

atau yang berlaku busuk di segenap gunung-

Ku yang kudus,” firman TUHAN.

YESAYA 61:9 Keturunanmu akan terkenal 

di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu 

di tengah-tengah suku-suku bangsa, 

sehingga semua orang yang melihat mereka 

akan mengakui, bahwa mereka adalah 

keturunan yang diberkati TUHAN.

2 PETRUS 3:12 yaitu kamu yang menantikan 

dan mempercepat kedatangan hari Allah. 

Pada hari itu langit akan binasa dalam api 

dan unsur-unsur dunia akan hancur karena 

nyalanya.

13 Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita 

menantikan langit yang baru dan bumi yang 

baru, di mana terdapat kebenaran.

WAHYU 7:16 Mereka tidak akan menderita 

lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau 

panas terik tidak akan menimpa mereka 

lagi.

17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah 

takhta itu, akan menggembalakan mereka 

dan akan menuntun mereka ke mata air 

kehidupan. Dan Allah akan menghapus 

segala air mata dari mata mereka.”

WAHYU 21:1 Lalu aku melihat langit 

yang baru dan bumi yang baru, sebab langit 

yang pertama dan bumi yang pertama telah 

berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.

2 Dan aku melihat kota yang kudus, 

Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari 
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Allah, yang berhias bagaikan pengantin 

perempuan yang berdandan untuk 

suaminya.

3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring 

dari takhta itu berkata: “Lihatlah, kemah 

Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia 

akan diam bersama-sama dengan mereka. 

Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan 

menjadi Allah mereka.

4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari 

mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; 

tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap 

tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu 

yang lama itu telah berlalu.”

Lihat juga #1; #2; #3; #5.

E17 Mesias akan membangun sebuah bait 

Allah.

YESAYA 66:1 Beginilah firman TUHAN: 

Langit adalah takhta-Ku dan bumi adalah 

tumpuan kaki-Ku; rumah apakah yang akan 

kamu dirikan bagi-Ku, dan tempat apakah 

yang akan menjadi perhentian-Ku?

MATIUS 24:2 Ia berkata kepada mereka: 

“Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya tidak satu 

batupun di sini akan dibiarkan terletak 

di atas batu yang lain; semuanya akan 

diruntuhkan.”

MARKUS 14:58 Kami sudah mendengar 

orang ini berkata: Aku akan merubuhkan 

Bait Suci buatan tangan manusia ini dan 

dalam tiga hari akan Kudirikan yang lain, 

yang bukan buatan tangan manusia.

KISAH PARA RASUL 7:47 Tetapi Salomolah 

yang mendirikan sebuah rumah untuk 

Allah.

48 Tetapi Yang Mahatinggi tidak diam di dalam 

apa yang dibuat oleh tangan manusia, 

seperti yang dikatakan oleh nabi:

49 Langit adalah takhta-Ku, dan bumi adalah 

tumpuan kaki-Ku. Rumah apakah yang akan 

kamu dirikan bagi-Ku, demikian firman 

Tuhan, tempat apakah yang akan menjadi 

perhentian-Ku?

KISAH PARA RASUL 17:24 Allah yang telah 

menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, 

yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, 

tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan 

manusia,

WAHYU 21:22 Dan aku tidak melihat Bait 

Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang 

Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian 

juga Anak Domba itu.

Lihat juga 1 Korintus 3:16-19; 2 Korintus 6:16; Efesus 2:21; Wahyu 
15:5-8.

B15 Mesias akan penuh belas kasihan. 

YESAYA 66:2 Bukankah tangan-Ku 

yang membuat semuanya ini, sehingga 

semuanya ini terjadi? demikianlah firman 

TUHAN. Tetapi kepada orang inilah Aku 

memandang: kepada orang yang tertindas 

dan patah semangatnya dan yang gentar 

kepada firman-Ku.

MATIUS 5:3 Berbahagialah orang yang 

miskin di hadapan Allah, karena merekalah 

yang empunya Kerajaan Sorga.

KISAH PARA RASUL 9:6 Tetapi bangunlah 
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dan pergilah ke dalam kota, di sana akan 

dikatakan kepadamu, apa yang harus 

kauperbuat.”

KISAH PARA RASUL 16:29 Kepala penjara 

itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari 

masuk dan dengan gemetar tersungkurlah 

ia di depan Paulus dan Silas.

30 Ia mengantar mereka ke luar, sambil 

berkata: “Tuan-tuan, apakah yang harus aku 

perbuat, supaya aku selamat?”

1 KORINTUS 1:18 Sebab pemberitaan tentang 

salib memang adalah kebodohan bagi 

mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita 

yang diselamatkan pemberitaan itu adalah 

kekuatan Allah.

19 Karena ada tertulis: “Aku akan 

membinasakan hikmat orang-orang 

berhikmat dan kearifan orang-orang bijak 

akan Kulenyapkan.”

FILIPI 2:12 Hai saudara-saudaraku 

yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena 

itu tetaplah kerjakan keselamatanmu 

dengan takut dan gentar, bukan saja seperti 

waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula 

sekarang waktu aku tidak hadir,

IBRANI 1:2 maka pada zaman akhir 

ini Ia telah berbicara kepada kita dengan 

perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia 

tetapkan sebagai yang berhak menerima 

segala yang ada. Oleh Dia Allah telah 

menjadikan alam semesta.

1 PETRUS 3:4 tetapi perhiasanmu ialah 

manusia batiniah yang tersembunyi dengan 

perhiasan yang tidak binasa yang berasal 

dari roh yang lemah lembut dan tenteram, 

yang sangat berharga di mata Allah.

Lihat juga Yesaya 40:26; Kolose 1:17.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

E19 Mesias akan menghibur.

E24 Mesias akan membawa kedamaian.

     

YESAYA 66:10 Bersukacitalah bersama-

sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah 

karenanya, hai semua orang yang 

mencintainya! Bergiranglah bersama-sama 

dia segirang-girangnya, hai semua orang 

yang berkabung karenanya!

11 supaya kamu mengisap dan menjadi 

kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, 

supaya kamu menghirup dan menikmati 

dari dadanya yang bernas.

12 Sebab beginilah firman TUHAN: 

Sesungguhnya, Aku mengalirkan kepadanya 

keselamatan seperti sungai, dan kekayaan 

bangsa-bangsa seperti batang air yang 

membanjir; kamu akan menyusu, akan 

digendong, akan dibelai-belai di pangkuan.

13 Seperti seseorang yang dihibur ibunya, 

demikianlah Aku ini akan menghibur kamu; 

kamu akan dihibur di Yerusalem.

YESAYA 66:14-17

YESAYA 60:16 Engkau akan mengisap 

susu bangsa-bangsa dan akan meminum 

susu kerajaan-kerajaan maka engkau akan 

mengetahui, bahwa Akulah, TUHAN, 

Juruselamatmu, dan Penebusmu, Yang 

Mahakuasa, Allah Yakub.

ZAKHARIA 14:11 Orang akan menetap di 

dalamnya, sebab penumpasan tidak akan 
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ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman.

YOHANES 14:27 Damai sejahtera 

Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-

Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang 

Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh 

dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan 

gentar hatimu.

ROMA 5:1 Sebab itu, kita yang 

dibenarkan karena iman, kita hidup dalam 

damai sejahtera dengan Allah oleh karena 

Tuhan kita, Yesus Kristus.

1 PETRUS 2:2 Dan jadilah sama seperti 

bayi yang baru lahir, yang selalu ingin 

akan air susu yang murni dan yang rohani, 

supaya olehnya kamu bertumbuh dan 

beroleh keselamatan,

WAHYU 21:24 Dan bangsa-bangsa akan 

berjalan di dalam cahayanya dan raja-

raja di bumi membawa kekayaan mereka 

kepadanya;

25 dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan 

ditutup pada siang hari, sebab malam tidak 

akan ada lagi di sana;

26 dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa 

akan dibawa kepadanya.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YESAYA 66:15 Sebab sesungguhnya, 

TUHAN akan datang dengan api, dan 

kereta-kereta-Nya akan seperti puting 

beliung, untuk melampiaskan murka-Nya 

dengan kepanasan dan hardik-Nya dengan 

nyala api.

YESAYA 66:16-17

YESAYA 66:18 Aku 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.

19 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 Yawan, 

ke pulau-pulau yang jauh yang belum 

pernah mendengar kabar tentang Aku dan 

yang belum pernah melihat kemuliaan-Ku, 

supaya mereka memberitakan kemuliaan-Ku 

di antara bangsa-bangsa.

YESAYA 66:20-21

YESAYA 66:22 Sebab sama seperti langit 

yang baru dan bumi yang baru yang akan 

Kujadikan itu, tinggal tetap di hadapan-Ku, 

demikianlah firman TUHAN, demikianlah 

keturunanmu dan namamu akan tinggal 

tetap.

23 Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti 
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Sabat, maka seluruh umat manusia akan 

datang untuk sujud menyembah di hadapan-

Ku, firman TUHAN.

24 Mereka akan keluar dan akan memandangi 

bangkai orang-orang yang telah 

memberontak kepada-Ku. Di situ ulat-

ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak 

akan padam, maka semuanya akan menjadi 

kengerian bagi segala yang hidup.

YESAYA 2:2 Akan terjadi pada hari-

hari yang terakhir: gunung tempat rumah 

TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-

gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-

bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun 

ke sana,

YOHANES 17:2 Sama seperti Engkau 

telah memberikan kepada-Nya kuasa atas 

segala yang hidup, demikian pula Ia akan 

memberikan hidup yang kekal kepada 

semua yang telah Engkau berikan kepada-

Nya.

3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa 

mereka mengenal Engkau, satu-satunya 

Allah yang benar, dan mengenal Yesus 

Kristus yang telah Engkau utus.

4 Aku telah mempermuliakan Engkau di 

bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan 

yang Engkau berikan kepada-Ku untuk 

melakukannya.

ROMA 15:8 Yang aku maksudkan ialah, 

bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus 

telah menjadi pelayan orang-orang bersunat 

untuk mengokohkan janji yang telah 

diberikan-Nya kepada nenek moyang kita,

9 dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, 

supaya mereka memuliakan Allah karena 

rahmat-Nya, seperti ada tertulis: “Sebab itu 

aku akan memuliakan Engkau di antara 

bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur 

bagi nama-Mu.”

10 Dan selanjutnya: “Bersukacitalah, hai 

bangsa-bangsa, dengan umat-Nya.”

11 Dan lagi: “Pujilah Tuhan, hai kamu semua 

bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku 

bangsa memuji Dia.”

12 Dan selanjutnya kata Yesaya: “Taruk dari 

pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan 

bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, 

dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan 

menaruh harapan.”

2 KORINTUS 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam 

Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 

sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 

sudah datang.

2 TESALONIKA 1:6 Sebab memang adil 

bagi Allah untuk membalaskan penindasan 

kepada mereka yang menindas kamu

7 dan untuk memberikan kelegaan kepada 

kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, 

pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga 

menyatakan diri-Nya bersama-sama dengan 

malaikat-malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di 

dalam api yang bernyala-nyala,

8 dan mengadakan pembalasan terhadap 

mereka yang tidak mau mengenal Allah dan 

tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita.

9 Mereka ini akan menjalani hukuman 

kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari 

hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatan-

Nya,

IBRANI 8:13 Oleh karena Ia berkata-kata 

tentang perjanjian yang baru, Ia menyatakan 

yang pertama sebagai perjanjian yang 

telah menjadi tua. Dan apa yang telah 
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menjadi tua dan usang, telah dekat kepada 

kemusnahannya.

2 PETRUS 3:10 Tetapi hari Tuhan akan tiba 

seperti pencuri. Pada hari itu langit akan 

lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan 

unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala 

api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya 

akan hilang lenyap.

11 Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur 

secara demikian, betapa suci dan salehnya 

kamu harus hidup

12 yaitu kamu yang menantikan dan 

mempercepat kedatangan hari Allah. Pada 

hari itu langit akan binasa dalam api dan 

unsur-unsur dunia akan hancur karena 

nyalanya.

13 Tetapi sesuai dengan janji-Nya, kita 

menantikan langit yang baru dan bumi yang 

baru, di mana terdapat kebenaran.

WAHYU 19:15 Dan dari mulut-Nya 

keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 

memukul segala bangsa. Dan Ia akan 

menggembalakan mereka dengan gada 

besi dan Ia akan memeras anggur dalam 

kilangan anggur, yaitu kegeraman murka 

Allah, Yang Mahakuasa.

WAHYU 21:1 Lalu aku melihat langit 

yang baru dan bumi yang baru, sebab langit 

yang pertama dan bumi yang pertama telah 

berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Kisah Para Rasul 11:25,26.
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H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 3:14 Kembalilah, hai anak-anak 

yang murtad, demikianlah firman TUHAN, 

karena Aku telah menjadi tuan atas kamu! 

Aku akan mengambil kamu, seorang 

dari setiap kota dan dua orang dari setiap 

keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion.

15 Aku akan mengangkat bagimu gembala-

gembala yang sesuai dengan hati-Ku; 

mereka akan menggembalakan kamu 

dengan pengetahuan dan pengertian.

16 Apabila pada masa itu kamu bertambah 

banyak dan beranak cucu di negeri ini, 

demikianlah firman TUHAN, maka orang 

tidak lagi akan berbicara tentang tabut 

perjanjian TUHAN. Itu tidak lagi akan 

timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat 

orang; orang tidak lagi akan mencarinya 

atau membuatnya kembali.

17 Pada waktu itu Yerusalem akan disebut 

takhta TUHAN, dan segala bangsa akan 

berkumpul ke sana, demi nama TUHAN 

ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan 

bertingkah langkah menurut kedegilan 

hatinya yang jahat.

18 Pada masa itu kaum Yehuda akan pergi 

kepada kaum Israel, dan mereka akan 

datang bersama-sama dari negeri utara ke 

negeri yang telah Kubagikan kepada nenek 

moyangmu menjadi milik pusaka.

19 Tadinya pikir-Ku: “Sungguh Aku mau 

menempatkan engkau di tengah-tengah 

anak-anak-Ku dan memberikan kepadamu 

negeri yang indah, milik pusaka yang paling 

permai dari bangsa-bangsa. Pikir-Ku, engkau 

akan memanggil Aku: Bapaku, dan tidak 

akan berbalik dari mengikuti Aku.

YESAYA 17:6 Dari padanya akan tertinggal 

sisa untuk pemetikan susulan seperti 

pada waktu orang menjolok buah zaitun, 

tertinggal satu dua di sebelah pucuknya dan 

beberapa di dahan-dahannya, demikianlah 

firman TUHAN, Allah Israel.

YEHEZKIEL 34:11 Sebab beginilah firman 

Tuhan ALLAH: Dengan sesungguhnya Aku 

sendiri akan memperhatikan domba-domba-

Ku dan akan mencarinya.

12 Seperti seorang gembala mencari dombanya 

pada waktu domba itu tercerai dari 

kawanan dombanya, begitulah Aku akan 

mencari domba-domba-Ku dan Aku akan 

menyelamatkan mereka dari segala tempat, 

ke mana mereka diserahkan pada hari 

berkabut dan hari kegelapan.

ZAKHARIA 13:7 “Hai pedang, bangkitlah 

terhadap gembala-Ku, terhadap orang yang 

paling karib kepada-Ku!”, demikianlah 

firman TUHAN semesta alam. “Bunuhlah 

gembala, sehingga domba-domba tercerai-

berai! Aku akan mengenakan tangan-Ku 

terhadap yang lemah.

YOHANES 4:21 Kata Yesus kepadanya: 

“Percayalah kepada-Ku, hai perempuan, 

saatnya akan tiba, bahwa kamu akan 

menyembah Bapa bukan di gunung ini dan 

bukan juga di Yerusalem.

22 Kamu menyembah apa yang tidak kamu 

kenal, kami menyembah apa yang kami 

kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa 

Yahudi.

23 Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba 

sekarang, bahwa penyembah-penyembah 

benar akan menyembah Bapa dalam roh 

dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki 
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penyembah-penyembah demikian.

YOHANES 10:1 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam 

kandang domba dengan tidak melalui pintu, 

tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah 

seorang pencuri dan seorang perampok;

2 tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia 

adalah gembala domba.

3 Untuk dia penjaga membuka pintu dan 

domba-domba mendengarkan suaranya 

dan ia memanggil domba-dombanya 

masing-masing menurut namanya dan 

menuntunnya ke luar.

4 Jika semua dombanya telah dibawanya 

ke luar, ia berjalan di depan mereka dan 

domba-domba itu mengikuti dia, karena 

mereka mengenal suaranya.

5 Tetapi seorang asing pasti tidak mereka 

ikuti, malah mereka lari dari padanya, 

karena suara orang-orang asing tidak 

mereka kenal.”

YOHANES 21:15 Sesudah sarapan Yesus 

berkata kepada Simon Petrus: “Simon, anak 

Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku 

lebih dari pada mereka ini?” Jawab Petrus 

kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, 

bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus 

kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-

Ku.”

16 Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua 

kalinya: “Simon, anak Yohanes, apakah 

engkau mengasihi Aku?” Jawab Petrus 

kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, 

bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus 

kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-

Ku.”

17 Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: 

“Simon, anak Yohanes, apakah engkau 

mengasihi Aku?” Maka sedih hati Petrus 

karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: 

“Apakah engkau mengasihi Aku?” Dan ia 

berkata kepada-Nya: “Tuhan, Engkau tahu 

segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa aku 

mengasihi Engkau.” Kata Yesus kepadanya: 

“Gembalakanlah domba-domba-Ku.

ROMA 9:27 Dan Yesaya berseru tentang 

Israel: “Sekalipun jumlah anak Israel seperti 

pasir di laut, namun hanya sisanya akan 

diselamatkan.

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

IBRANI 9:11 Tetapi Kristus telah datang 

sebagai Imam Besar untuk hal-hal yang baik 

yang akan datang: Ia telah melintasi kemah 

yang lebih besar dan yang lebih sempurna, 

yang bukan dibuat oleh tangan manusia, 

--artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, --

12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-

lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan 

dengan membawa darah domba jantan dan 

darah anak lembu, tetapi dengan membawa 

darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 

mendapat kelepasan yang kekal.

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Yehezkiel 34:13,14; Hosea 2:19,20; 
Zakharia 13:8,9; Lukas 15:11-32; Kisah Para Rasul 20:28; Roma 

11:4-6; Efesus 4:11,12; 1 Petrus 5:1-4.
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E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

YEREMIA 4:1 Jika engkau mau kembali, 

hai Israel, demikianlah firman TUHAN, 

kembalilah engkau kepada-Ku; dan jika 

engkau mau menjauhkan dewa-dewamu 

yang menjijikkan, tidak usahlah engkau 

melarikan diri dari hadapan-Ku!

2 Dan jika engkau bersumpah dalam 

kesetiaan, dalam keadilan dan dalam 

kebenaran: Demi TUHAN yang hidup!, 

maka bangsa-bangsa akan saling 

memberkati di dalam Dia dan akan 

bermegah di dalam Dia.”

KISAH PARA RASUL 11:1 Rasul-rasul dan 

saudara-saudara di Yudea mendengar, bahwa 

bangsa-bangsa lain juga menerima firman 

Allah.

KISAH PARA RASUL 11:18 Ketika mereka 

mendengar hal itu, mereka menjadi 

tenang, lalu memuliakan Allah, katanya: 

“Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah 

mengaruniakan pertobatan yang memimpin 

kepada hidup.”

KISAH PARA RASUL 13:46 Tetapi dengan 

berani Paulus dan Barnabas berkata: 

“Memang kepada kamulah firman Allah 

harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu 

menolaknya dan menganggap dirimu tidak 

layak untuk beroleh hidup yang kekal. 

Karena itu kami berpaling kepada bangsa-

bangsa lain.

47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada 

kami: Aku telah menentukan engkau 

menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang 

tidak mengenal Allah, supaya engkau 

membawa keselamatan sampai ke ujung 

bumi.”

48 Mendengar itu bergembiralah semua orang 

yang tidak mengenal Allah dan mereka 

memuliakan firman Tuhan; dan semua 

orang yang ditentukan Allah untuk hidup 

yang kekal, menjadi percaya.

49 Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh 

daerah itu.

KISAH PARA RASUL 14:27 Setibanya di situ 

mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu 

mereka menceriterakan segala sesuatu yang 

Allah lakukan dengan perantaraan mereka, 

dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi 

bangsa-bangsa lain kepada iman.

GALATIA 3:8 Dan Kitab Suci, yang 

sebelumnya mengetahui, bahwa Allah 

membenarkan orang-orang bukan Yahudi 

oleh karena iman, telah terlebih dahulu 

memberitakan Injil kepada Abraham: 

“Olehmu segala bangsa akan diberkati.”

Lihat juga Kejadian 22:18; Mazmur 72:17.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

YEREMIA 10:7 Siapakah yang tidak takut 

kepada-Mu, ya Raja bangsa-bangsa? 

Sungguh, kepada-Mulah seharusnya sikap 

yang demikian; sebab di antara semua orang 

bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara 

raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti 

Engkau!

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 
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kuasa di sorga dan di bumi.

LUKAS 12:5 Aku akan menunjukkan 

kepada kamu siapakah yang harus 

kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah 

membunuh, mempunyai kuasa untuk 

melemparkan orang ke dalam neraka. 

Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, 

takutilah Dia!

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

2 Sama seperti Engkau telah memberikan 

kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, 

demikian pula Ia akan memberikan hidup 

yang kekal kepada semua yang telah Engkau 

berikan kepada-Nya.

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; #4; Mazmur 22:29; Yesaya 2:4; Yeremia 10:6; 1 
Korintus 1:19,20.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 12:15 Tetapi setelah Aku mencabut 

mereka, maka Aku akan menyayangi 

mereka kembali. Aku akan mengembalikan 

mereka masing-masing ke milik pusakanya 

dan masing-masing ke negerinya.

YEREMIA 15:19 Karena itu beginilah jawab 

TUHAN: “Jika engkau mau kembali, Aku 

akan mengembalikan engkau menjadi 

pelayan di hadapan-Ku, dan jika engkau 

mengucapkan apa yang berharga dan 

tidak hina, maka engkau akan menjadi 

penyambung lidah bagi-Ku. Biarpun mereka 

akan kembali kepadamu, namun engkau 

tidak perlu kembali kepada mereka.

20 Terhadap bangsa ini Aku akan membuat 

engkau sebagai tembok berkubu dari 

tembaga; mereka akan memerangi engkau, 

tetapi tidak akan mengalahkan engkau, 

sebab Aku menyertai engkau untuk 

menyelamatkan dan melepaskan engkau, 

demikianlah firman TUHAN.

21 Aku akan melepaskan engkau dari tangan 

orang-orang jahat dan membebaskan 

engkau dari genggaman orang-orang lalim.”

YEREMIA 24:6 Maka Aku akan 

mengarahkan mata-Ku kepada mereka 

untuk kebaikan mereka, dan Aku akan 

membawa mereka kembali ke negeri ini. 

Aku akan membangun mereka, bukan 

meruntuhkannya; Aku akan menanam, 

bukan mencabutnya.

7 Aku akan memberi mereka suatu hati 

untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah 

TUHAN. Mereka akan menjadi umat-Ku 

dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, 

sebab mereka akan bertobat kepada-Ku 

dengan segenap hatinya.

YEREMIA 29:14 Aku akan memberi kamu 

menemukan Aku, demikianlah firman 

TUHAN, dan Aku akan memulihkan 

keadaanmu dan akan mengumpulkan 
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kamu dari antara segala bangsa dan 

dari segala tempat ke mana kamu telah 

Kuceraiberaikan, demikianlah firman 

TUHAN, dan Aku akan mengembalikan 

kamu ke tempat yang dari mana Aku telah 

membuang kamu. --

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

IBRANI 8:8 Sebab Ia menegor mereka 

ketika Ia berkata: “Sesungguhnya, akan 

datang waktunya,” demikianlah firman 

Tuhan, “Aku akan mengadakan perjanjian 

baru dengan kaum Israel dan dengan kaum 

Yehuda,

9 bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuadakan dengan nenek moyang mereka, 

pada waktu Aku memegang tangan mereka 

untuk membawa mereka keluar dari tanah 

Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada 

perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka,” 

demikian firman Tuhan.

10 “Maka inilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” 

demikianlah firman Tuhan. “Aku akan 

menaruh hukum-Ku dalam akal budi 

mereka dan menuliskannya dalam hati 

mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

11 Dan mereka tidak akan mengajar lagi 

sesama warganya, atau sesama saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab 

mereka semua, besar kecil, akan mengenal 

Aku.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 16:14 Sebab itu, demikianlah 

firman TUHAN, sesungguhnya, waktunya 

akan datang, bahwa tidak dikatakan orang 

lagi: Demi TUHAN yang hidup yang 

menuntun orang Israel keluar dari tanah 

Mesir!,

15 melainkan: Demi TUHAN yang hidup yang 

menuntun orang Israel keluar dari tanah 

utara dan dari segala negeri ke mana Ia 

telah menceraiberaikan mereka! Sebab Aku 

akan membawa mereka pulang ke tanah 

yang telah Kuberikan kepada nenek moyang 

mereka.

19 Ya TUHAN, kekuatanku dan bentengku, 

tempat pelarianku pada hari kesesakan! 

Kepada-Mu akan datang bangsa-bangsa 

dari ujung bumi serta berkata: “Sungguh, 

nenek moyang kami hanya memiliki dewa 

penipu, dewa kesia-siaan yang satupun tiada 

berguna.

MAZMUR 22:28 Segala ujung bumi akan 

mengingatnya dan berbalik kepada TUHAN; 

dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan 

sujud menyembah di hadapan-Nya.

MATIUS 28:19 Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan 
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Anak dan Roh Kudus,

LUKAS 24:47 dan lagi: dalam nama-Nya 

berita tentang pertobatan dan pengampunan 

dosa harus disampaikan kepada segala 

bangsa, mulai dari Yerusalem.

KISAH PARA RASUL 9:15 Tetapi firman Tuhan 

kepadanya: “Pergilah, sebab orang ini adalah 

alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan 

nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-

raja dan orang-orang Israel.

KISAH PARA RASUL 10:45 Dan semua 

orang percaya dari golongan bersunat yang 

menyertai Petrus, tercengang-cengang, 

karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus 

dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga,

KISAH PARA RASUL 13:47 Sebab inilah yang 

diperintahkan kepada kami: Aku telah 

menentukan engkau menjadi terang bagi 

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 

supaya engkau membawa keselamatan 

sampai ke ujung bumi.”

GALATIA 3:14 Yesus Kristus telah membuat 

ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham 

sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga 

oleh iman kita menerima Roh yang telah 

dijanjikan itu.

WAHYU 7:9 Kemudian dari pada 

itu aku melihat: sesungguhnya, suatu 

kumpulan besar orang banyak yang tidak 

dapat terhitung 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.

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Kisah Para Rasul 14:27; Kisah 
Para Rasul 28:28; Roma 10:18; 1 Tesalonika 2:16.

B08 Kemahatahuan Mesias.

YEREMIA 17:10 Aku, TUHAN, yang 

menyelidiki hati, yang menguji batin, 

untuk memberi balasan kepada setiap 

orang setimpal dengan tingkah langkahnya, 

setimpal dengan hasil perbuatannya.”

YOHANES 2:25 dan karena tidak perlu 

seorangpun memberi kesaksian kepada-Nya 

tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada 

di dalam hati manusia.

ROMA 8:27 Dan Allah yang menyelidiki 

hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, 

yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak 

Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.

IBRANI 4:12 Sebab firman Allah hidup 

dan kuat dan lebih tajam dari pada pedang 

bermata dua manapun; ia menusuk amat 

dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, 

sendi-sendi dan sumsum; ia sanggup 

membedakan pertimbangan dan pikiran hati 

kita.

13 Dan tidak ada suatu makhlukpun yang 

tersembunyi di hadapan-Nya, sebab segala 
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sesuatu telanjang dan terbuka di depan 

mata Dia, yang kepada-Nya kita harus 

memberikan pertanggungan jawab.

WAHYU 2:23 Dan anak-anaknya akan 

Kumatikan dan semua jemaat akan 

mengetahui, bahwa Akulah yang menguji 

batin dan hati orang, dan bahwa Aku akan 

membalaskan kepada kamu setiap orang 

menurut perbuatannya.

Lihat juga Mazmur 7:10; Mazmur 139:1,2,23,24; Amsal 17:3; 
Yeremia 11:20; Yeremia 20:12; Yeremia 32:19.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 23:3 Dan Aku sendiri akan 

mengumpulkan sisa-sisa kambing domba-

Ku dari segala negeri ke mana Aku 

menceraiberaikan mereka, dan Aku akan 

membawa mereka kembali ke padang 

mereka: mereka akan berkembang biak dan 

bertambah banyak.

4 Aku akan mengangkat atas mereka gembala-

gembala yang akan menggembalakan 

mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, 

tidak terkejut dan tidak hilang seekorpun, 

demikianlah firman TUHAN.

7 Sebab itu, demikianlah firman TUHAN, 

sesungguhnya, waktunya akan datang, 

bahwa orang tidak lagi mengatakan: Demi 

TUHAN yang hidup yang menuntun orang 

Israel keluar dari tanah Mesir!,

8 melainkan: Demi TUHAN yang hidup 

yang menuntun dan membawa pulang 

keturunan kaum Israel keluar dari tanah 

utara dan dari segala negeri ke mana Ia telah 

menceraiberaikan mereka!, maka mereka 

akan tinggal di tanahnya sendiri.”

YOHANES 6:39 Dan Inilah kehendak Dia 

yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari 

semua yang telah diberikan-Nya kepada-

Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya 

Kubangkitkan pada akhir zaman.

40 Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu 

supaya setiap orang, yang melihat Anak dan 

yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang 

kekal, dan supaya Aku membangkitkannya 

pada akhir zaman.”

YOHANES 10:27 Domba-domba-Ku 

mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal 

mereka dan mereka mengikut Aku,

28 dan Aku memberikan hidup yang kekal 

kepada mereka dan mereka pasti tidak 

akan binasa sampai selama-lamanya dan 

seorangpun tidak akan merebut mereka dari 

tangan-Ku.

29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-

Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan 

seorangpun tidak dapat merebut mereka 

dari tangan Bapa.

30 Aku dan Bapa adalah satu.”

YOHANES 17:12 Selama Aku bersama 

mereka, Aku memelihara mereka dalam 

nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah 

menjaga mereka dan tidak ada seorangpun 

dari mereka yang binasa selain dari pada dia 

yang telah ditentukan untuk binasa, supaya 

genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.

YOHANES 18:9 Demikian hendaknya supaya 

genaplah firman yang telah dikatakan-Nya: 
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“Dari mereka yang Engkau serahkan kepada-

Ku, tidak seorangpun yang Kubiarkan 

binasa.”

1 PETRUS 1:5 Yaitu kamu, yang dipelihara 

dalam kekuatan Allah karena imanmu 

sementara kamu menantikan keselamatan 

yang telah tersedia untuk dinyatakan pada 

zaman akhir.

Lihat juga #1; #2; #3; Mikha 2:12,13; Yohanes 21:15-17; Kisah 
Para Rasul 20:28,29; 1 Petrus 5:1-5.

B04 Atribut Ketuhanan Mesias.

C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

D09 Mesias akan menjadi Penyelamat.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YEREMIA 23:5 Sesungguhnya, waktunya 

akan datang, demikianlah firman TUHAN, 

bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil 

bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai 

raja yang bijaksana dan akan melakukan 

keadilan dan kebenaran di negeri.

6 Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, 

dan Israel akan hidup dengan tenteram; 

dan inilah namanya yang diberikan orang 

kepadanya: TUHAN--keadilan kita.

MATIUS 1:1 Inilah silsilah Yesus Kristus, 

anak Daud, anak Abraham.

MATIUS 1:21 Ia akan melahirkan anak 

laki-laki dan engkau akan menamakan 

Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa 

mereka.”

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

LUKAS 1:71 untuk melepaskan kita dari 

musuh-musuh kita dan dari tangan semua 

orang yang membenci kita,

72 untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada 

nenek moyang kita dan mengingat akan 

perjanjian-Nya yang kudus,

73 yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada 

Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia 

mengaruniai kita,

74 supaya kita, terlepas dari tangan musuh, 

dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut,

LUKAS 19:9 Kata Yesus kepadanya: “Hari 

ini telah terjadi keselamatan kepada rumah 

ini, karena orang inipun anak Abraham.

10 Sebab Anak Manusia datang untuk mencari 

dan menyelamatkan yang hilang.”

YOHANES 1:45 Filipus bertemu dengan 

Natanael dan berkata kepadanya: “Kami 

telah menemukan Dia, yang disebut oleh 

Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, 

yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret.”

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

1 KORINTUS 1:30 Tetapi oleh Dia kamu berada 
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dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah 

menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan 

dan menguduskan dan menebus kita.

WAHYU 19:11 Lalu aku melihat sorga 

terbuka: sesungguhnya, ada seekor kuda 

putih; dan Ia yang menungganginya 

bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”, Ia 

menghakimi dan berperang dengan adil.

Lihat juga #1; #2; #3; Mazmur 72:2; Yesaya 7:14; Yesaya 53:10; 
Yeremia 33:15; Zakharia 3:8; Roma 3:22; 2 Korintus 5:21; Filipi 

3:9.

D02 Jabatam Mesias sebagai Nabi.

E24 Mesias akan membawa kedamaian.

YEREMIA 28:9 Tetapi mengenai seorang 

nabi yang bernubuat tentang damai 

sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, 

maka barulah ketahuan, bahwa nabi itu 

benar-benar diutus oleh TUHAN.”

MATIUS 3:17 lalu terdengarlah suara 

dari sorga yang mengatakan: “Inilah Anak-

Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku 

berkenan.”

LUKAS 2:14 Kemuliaan bagi Allah 

di tempat yang mahatinggi dan damai 

sejahtera di bumi di antara manusia yang 

berkenan kepada-Nya.

LUKAS 24:36 Dan sementara mereka 

bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus 

tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka 

dan berkata kepada mereka: “Damai 

sejahtera bagi kamu!”

YOHANES 14:27 Damai sejahtera 

Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-

Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang 

Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh 

dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan 

gentar hatimu.

KISAH PARA RASUL 10:36 Itulah firman yang 

Ia suruh sampaikan kepada orang-orang 

Israel, yaitu firman yang memberitakan 

damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang 

adalah Tuhan dari semua orang.

ROMA 10:15 Dan bagaimana mereka 

dapat memberitakan-Nya, jika mereka 

tidak diutus? Seperti ada tertulis: “Betapa 

indahnya kedatangan mereka yang 

membawa kabar baik!”

Lihat juga Yesaya 52:7; Yeremia 6:14; Yehezkiel 13:10-16; Nahum 
1:15; Zakharia 9:10; Matius 17:5; Lukas 7:50; Lukas 19:42; 

Yohanes 20:19,21; Kisah Para Rasul 9:31; Roma 5:1; Roma 8:6; 
Roma 14:17; 1 Korintus 14:33; Efesus 2:14,15,17; Kolose 3:15; 2 

Tesalonika 3:16; Ibrani 12:14; 2 Petrus 1:2,17; Wahyu 1:4.

A03 Mesias adalah keturunan Daud.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 30:3 Sebab, sesungguhnya, 

waktunya akan datang, demikianlah firman 

TUHAN, bahwa Aku akan memulihkan 

keadaan umat-Ku Israel dan Yehuda--firman 

TUHAN--dan Aku akan mengembalikan 

mereka ke negeri yang telah Kuberikan 

kepada nenek moyang mereka, dan mereka 

akan memilikinya.”

YEREMIA 30:4-8

YEREMIA 30:9 Mereka akan mengabdi 

kepada TUHAN, Allah mereka, dan kepada 
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Daud, raja mereka, yang akan Kubangkitkan 

bagi mereka.

10 Maka engkau, janganlah takut, hai hamba-

Ku Yakub, demikianlah firman TUHAN, 

janganlah gentar, hai Israel! Sebab 

sesungguhnya, Aku menyelamatkan engkau 

dari tempat jauh dan keturunanmu dari 

negeri pembuangan mereka. Yakub akan 

kembali dan hidup tenang dan aman, 

dengan tidak ada yang mengejutkan.

11 Sebab Aku menyertai engkau, demikianlah 

firman TUHAN, untuk menyelamatkan 

engkau: segala bangsa yang ke antaranya 

engkau Kuserahkan akan Kuhabiskan, tetapi 

engkau ini tidak akan Kuhabiskan. Aku akan 

menghajar engkau menurut hukum, tetapi 

Aku sama sekali tidak memandang engkau 

tak bersalah.

YEREMIA 30:12-15

YEREMIA 30:16 Tetapi semua orang yang 

menelan engkau akan tertelan, dan semua 

lawanmu akan masuk ke dalam tawanan; 

orang-orang yang merampok engkau akan 

menjadi rampokan, dan semua orang yang 

menjarah engkau akan Kubuat menjadi 

jarahan.

YEREMIA 30:17,18

YEREMIA 30:19 Nyanyian syukur akan 

terdengar dari antara mereka, juga suara 

orang yang bersukaria. Aku akan membuat 

mereka banyak dan mereka tidak akan 

berkurang lagi; Aku akan membuat mereka 

dipermuliakan dan mereka tidak akan 

dihina lagi.

20 Anak-anak mereka akan menjadi seperti 

dahulu kala, dan perkumpulan mereka 

akan tinggal tetap di hadapan-Ku; Aku akan 

menghukum semua orang yang menindas 

mereka.

YEREMIA 30:23,24

2 SAMUEL 22:51 Ia mengaruniakan 

keselamatan yang besar kepada raja yang 

diangkat-Nya, dan menunjukkan kasih setia 

kepada orang yang diurapi-Nya, kepada 

Daud dan anak cucunya untuk selamanya.”

LUKAS 1:30 Kata malaikat itu kepadanya: 

“Jangan takut, hai Maria, sebab engkau 

beroleh kasih karunia di hadapan Allah.

31 Sesungguhnya engkau akan mengandung 

dan akan melahirkan seorang anak laki-laki 

dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

LUKAS 1:69 Ia menumbuhkan sebuah 

tanduk keselamatan bagi kita di dalam 

keturunan Daud, hamba-Nya itu,

YOHANES 12:15 Jangan takut, hai puteri 

Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas 

seekor anak keledai.

KISAH PARA RASUL 2:30 Tetapi ia adalah 

seorang nabi dan ia tahu, bahwa Allah telah 

berjanji kepadanya dengan mengangkat 

sumpah, bahwa Ia akan mendudukkan 

seorang dari keturunan Daud sendiri di atas 

takhtanya.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 
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menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

28 Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah 

oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan 

mereka adalah kekasih Allah oleh karena 

nenek moyang.

WAHYU 19:15 Dan dari mulut-Nya 

keluarlah sebilah pedang tajam yang akan 

memukul segala bangsa. Dan Ia akan 

menggembalakan mereka dengan gada 

besi dan Ia akan memeras anggur dalam 

kilangan anggur, yaitu kegeraman murka 

Allah, Yang Mahakuasa.

16 Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis 

suatu nama, yaitu: “Raja segala raja dan 

Tuan di atas segala tuan.”

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Hubungan Mesias dengan Bapa-Nya.

D08 Mesias akan menjadi Penjamin.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 30:21 Orang yang memerintah 

atas mereka akan tampil dari antara mereka 

sendiri, dan orang yang berkuasa atas 

mereka akan bangkit dari tengah-tengah 

mereka; Aku akan membuat dia maju dan 

mendekat kepada-Ku, sebab siapakah yang 

berani mempertaruhkan nyawanya untuk 

mendekat kepada-Ku? demikianlah firman 

TUHAN.

22 Maka kamu akan menjadi umat-Ku, dan 

Aku akan menjadi Allahmu.”

YEREMIA 24:7 Aku akan memberi mereka 

suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa 

Akulah TUHAN. Mereka akan menjadi 

umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah 

mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-

Ku dengan segenap hatinya.

IBRANI 4:15 Sebab Imam Besar yang 

kita punya, bukanlah imam besar yang 

tidak dapat turut merasakan kelemahan-

kelemahan kita, sebaliknya sama dengan 

kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat 

dosa.

16 Sebab itu marilah kita dengan penuh 

keberanian menghampiri takhta kasih 

karunia, supaya kita menerima rahmat dan 

menemukan kasih karunia untuk mendapat 

pertolongan kita pada waktunya.

IBRANI 5:4 Dan tidak seorangpun yang 

mengambil kehormatan itu bagi dirinya 

sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh 

Allah, seperti yang telah terjadi dengan 

Harun.

5 Demikian pula Kristus tidak memuliakan 

diri-Nya sendiri dengan menjadi Imam 

Besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang 

berfirman kepada-Nya: “Anak-Ku Engkau! 

Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini”,

6 sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas 

lain: “Engkau adalah Imam untuk selama-

lamanya, menurut peraturan Melkisedek.”

IBRANI 7:22 demikian pula Yesus adalah 

jaminan dari suatu perjanjian yang lebih 
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kuat.

23 Dan dalam jumlah yang besar mereka telah 

menjadi imam, karena mereka dicegah oleh 

maut untuk tetap menjabat imam.

24 Tetapi, karena Ia tetap selama-lamanya, 

imamat-Nya tidak dapat beralih kepada 

orang lain.

25 Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan 

dengan sempurna semua orang yang oleh 

Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup 

senantiasa untuk menjadi Pengantara 

mereka.

IBRANI 8:10 “Maka inilah perjanjian yang 

Kuadakan dengan kaum Israel sesudah 

waktu itu,” demikianlah firman Tuhan. 

“Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal 

budi mereka dan menuliskannya dalam 

hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

Lihat juga Kejadian 49:10; Ulangan 26:17-19; Yeremia 24:7; 
Yeremia 31:1,33; Yehezkiel 11:20; Yehezkiel 36:28; Yehezkiel 37:27; 

Hosea 2:23; Zakharia 13:9; Ibrani 9:14,15,24.

B22 Kebaikan Tuhan dan Mesias.

E17 Mesias akan membangun sebuah bait 

Allah.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YEREMIA 31:1 Pada waktu itu, demikianlah 

firman TUHAN, Aku akan menjadi Allah 

segala kaum keluarga Israel dan mereka 

akan menjadi umat-Ku.

2 Beginilah firman TUHAN: Ia mendapat 

kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa 

yang terluput dari pedang itu! Israel berjalan 

mencari istirahat bagi dirinya!

3 Dari jauh TUHAN menampakkan diri 

kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan 

kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan 

kasih setia-Ku kepadamu.

4 Aku akan membangun engkau kembali, 

sehingga engkau dibangun, hai anak dara 

Israel! Engkau akan menghiasi dirimu 

kembali dengan rebana dan akan tampil 

dalam tari-tarian orang yang bersukaria.

5 Engkau akan membuat kebun anggur 

kembali di gunung-gunung Samaria; 

ya, orang-orang yang membuatnya akan 

memetik hasilnya pula.

6 Sungguh, akan datang harinya bahwa para 

penjaga akan berseru di gunung Efraim: 

Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada 

TUHAN, Allah kita!

7 Sebab beginilah firman TUHAN: 

Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan 

sukacita, bersukarialah tentang pemimpin 

bangsa-bangsa! Kabarkanlah, pujilah dan 

katakanlah: TUHAN telah menyelamatkan 

umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel!

8 Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka 

dari tanah utara dan akan mengumpulkan 

mereka dari ujung bumi; di antara mereka 

ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan 
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yang mengandung bersama-sama dengan 

perhimpunan yang melahirkan; dalam 

kumpulan besar mereka akan kembali ke 

mari!

9 Dengan menangis mereka akan datang, 

dengan hiburan Aku akan membawa 

mereka; Aku akan memimpin mereka ke 

sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana 

mereka tidak akan tersandung; sebab Aku 

telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah 

anak sulung-Ku.

KEJADIAN 45:7 Maka Allah telah menyuruh 

aku mendahului kamu untuk menjamin 

kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan 

untuk memelihara hidupmu, sehingga 

sebagian besar dari padamu tertolong.

AMOS 9:11 Pada hari itu Aku akan 

mendirikan kembali pondok Daud yang 

telah roboh; Aku akan menutup pecahan 

dindingnya, dan akan mendirikan kembali 

reruntuhannya; Aku akan membangunnya 

kembali seperti di zaman dahulu kala,

KISAH PARA RASUL 15:16 Kemudian Aku 

akan kembali dan membangunkan kembali 

pondok Daud yang telah roboh, dan 

reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 

akan Kuteguhkan,

ROMA 9:27 Dan Yesaya berseru tentang 

Israel: “Sekalipun jumlah anak Israel seperti 

pasir di laut, namun hanya sisanya akan 

diselamatkan.

ROMA 11:5 Demikian juga pada waktu 

ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan 

kasih karunia.

EFESUS 2:20 yang dibangun di atas dasar 

para rasul dan para nabi, dengan Kristus 

Yesus sebagai batu penjuru.

21 Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, 

rapih tersusun, menjadi bait Allah yang 

kudus, di dalam Tuhan.

22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan 

menjadi tempat kediaman Allah, di dalam 

Roh.

1 PETRUS 2:9 Tetapi kamulah bangsa 

yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 

supaya kamu memberitakan perbuatan-

perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 

memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib:

WAHYU 5:10 Dan Engkau telah membuat 

mereka menjadi suatu kerajaan, dan 

menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan 

mereka akan memerintah sebagai raja di 

bumi.”

WAHYU 21:10 Lalu, di dalam roh ia 

membawa aku ke atas sebuah gunung 

yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan 

kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, 

turun dari sorga, dari Allah.

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Yeremia 31:10-14,27-30,38-40.

C05 Nubuatan tentang pembunuhan anak-

anak di Betlehem.

YEREMIA 31:15 Beginilah firman TUHAN: 

Dengar! Di Rama terdengar ratapan, 

tangisan yang pahit pedih: Rahel menangisi 
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anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena 

anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi.

KEJADIAN 35:16 Sesudah itu berangkatlah 

mereka dari Betel. Ketika mereka tidak 

berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah 

Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar.

17 Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah 

bidan kepadanya: “Janganlah takut, sekali 

inipun anak laki-laki yang kaudapat.”

18 Dan ketika ia hendak menghembuskan 

nafas--sebab ia mati kemudian--

diberikannyalah nama Ben-oni kepada anak 

itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin.

19 Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan 

di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem.

20 Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya; 

itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang.

MATIUS 2:16 Ketika Herodes tahu, 

bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-

orang majus itu, ia sangat marah. Lalu 

ia menyuruh membunuh semua anak di 

Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak 

yang berumur dua tahun ke bawah, sesuai 

dengan waktu yang dapat diketahuinya dari 

orang-orang majus itu.

17 Dengan demikian genaplah firman yang 

disampaikan oleh nabi Yeremia:

18 Terdengarlah suara di Rama, tangis dan 

ratap yang amat sedih; Rahel menangisi 

anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, 

sebab mereka tidak ada lagi.

C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

YEREMIA 31:22 Berapa lama lagi engkau 

mundur maju, hai anak perempuan yang 

tidak taat? Sebab TUHAN menciptakan 

sesuatu yang baru di negeri: perempuan 

merangkul laki-laki.”

MATIUS 1:18 Kelahiran Yesus Kristus 

adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, 

ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, 

ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, 

sebelum mereka hidup sebagai suami isteri.

19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus 

hati dan tidak mau mencemarkan nama 

isterinya di muka umum, ia bermaksud 

menceraikannya dengan diam-diam.

20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud 

itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya 

dalam mimpi dan berkata: “Yusuf, anak 

Daud, janganlah engkau takut mengambil 

Maria sebagai isterimu, sebab anak yang 

di dalam kandungannya adalah dari Roh 

Kudus.

21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan 

engkau akan menamakan Dia Yesus, karena 

Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya 

dari dosa mereka.”

GALATIA 4:4 Tetapi setelah genap 

waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, 

yang lahir dari seorang perempuan dan 

takluk kepada hukum Taurat.

Lihat juga Kejadian 3:15; Mazmur 2:7,8; Yesaya 7:14; Lukas 
1:34,35.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

G06 Tempat tinggal Roh Kudus.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YEREMIA 31:31 Sesungguhnya, akan datang 
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waktunya, demikianlah firman TUHAN, 

Aku akan mengadakan perjanjian baru 

dengan kaum Israel dan kaum Yehuda,

32 bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuadakan dengan nenek moyang mereka 

pada waktu Aku memegang tangan mereka 

untuk membawa mereka keluar dari tanah 

Mesir; perjanjian-Ku itu telah mereka 

ingkari, meskipun Aku menjadi tuan yang 

berkuasa atas mereka, demikianlah firman 

TUHAN.

33 Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu, 

demikianlah firman TUHAN: Aku akan 

menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan 

menuliskannya dalam hati mereka; maka 

Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka 

akan menjadi umat-Ku.

34 Dan tidak usah lagi orang mengajar 

sesamanya atau mengajar saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah TUHAN! 

Sebab mereka semua, besar kecil, akan 

mengenal Aku, demikianlah firman 

TUHAN, sebab Aku akan mengampuni 

kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat 

dosa mereka.”

MATIUS 26:27 Sesudah itu Ia 

mengambil cawan, mengucap syukur lalu 

memberikannya kepada mereka dan berkata: 

“Minumlah, kamu semua, dari cawan ini.

28 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, 

yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk 

pengampunan dosa.

29 Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai 

dari sekarang Aku tidak akan minum lagi 

hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku 

meminumnya, yaitu yang baru, bersama-

sama dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-

Ku.”

YOHANES 1:15 Yohanes memberi kesaksian 

tentang Dia dan berseru, katanya: “Inilah 

Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: 

Kemudian dari padaku akan datang Dia yang 

telah mendahului aku, sebab Dia telah ada 

sebelum aku.”

16 Karena dari kepenuhan-Nya kita semua 

telah menerima kasih karunia demi kasih 

karunia;

17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, 

tetapi kasih karunia dan kebenaran datang 

oleh Yesus Kristus.

YOHANES 6:45 Ada tertulis dalam kitab 

nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar 

oleh Allah. Dan setiap orang, yang telah 

mendengar dan menerima pengajaran dari 

Bapa, datang kepada-Ku.

2 KORINTUS 3:2 Kamu adalah surat pujian 

kami yang tertulis dalam hati kami dan yang 

dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua 

orang.

3 Karena telah ternyata, bahwa kamu adalah 

surat Kristus, yang ditulis oleh pelayanan 

kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi 

dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan 

pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh 

daging, yaitu di dalam hati manusia.

4 Demikianlah besarnya keyakinan kami 

kepada Allah oleh Kristus.

5 Dengan diri kami sendiri kami tidak 

sanggup untuk memperhitungkan sesuatu 

seolah-olah pekerjaan kami sendiri; tidak, 

kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.

6 Ialah membuat kami juga sanggup menjadi 

pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, 

yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, 

tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis 

mematikan, tetapi Roh menghidupkan.
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GALATIA 3:17 Maksudku ialah: Janji 

yang sebelumnya telah disahkan Allah, 

tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, 

yang baru terbit empat ratus tiga puluh 

tahun kemudian, sehingga janji itu hilang 

kekuatannya.

IBRANI 8:6 Tetapi sekarang Ia telah 

mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih 

agung, karena Ia menjadi Pengantara dari 

perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan 

atas janji yang lebih tinggi.

7 Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu 

tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat 

untuk yang kedua.

8 Sebab Ia menegor mereka ketika Ia berkata: 

“Sesungguhnya, akan datang waktunya,” 

demikianlah firman Tuhan, “Aku akan 

mengadakan perjanjian baru dengan kaum 

Israel dan dengan kaum Yehuda,

9 bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuadakan dengan nenek moyang mereka, 

pada waktu Aku memegang tangan mereka 

untuk membawa mereka keluar dari tanah 

Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada 

perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka,” 

demikian firman Tuhan.

10 “Maka inilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” 

demikianlah firman Tuhan. “Aku akan 

menaruh hukum-Ku dalam akal budi 

mereka dan menuliskannya dalam hati 

mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

11 Dan mereka tidak akan mengajar lagi 

sesama warganya, atau sesama saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab 

mereka semua, besar kecil, akan mengenal 

Aku.

12 Sebab Aku akan menaruh belas kasihan 

terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi 

mengingat dosa-dosa mereka.”

13 Oleh karena Ia berkata-kata tentang 

perjanjian yang baru, Ia menyatakan 

yang pertama sebagai perjanjian yang 

telah menjadi tua. Dan apa yang telah 

menjadi tua dan usang, telah dekat kepada 

kemusnahannya.

1 YOHANES 2:27 Sebab di dalam diri kamu 

tetap ada pengurapan yang telah kamu 

terima dari pada-Nya. Karena itu tidak 

perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi 

sebagaimana pengurapan-Nya mengajar 

kamu tentang segala sesuatu--dan 

pengajaran-Nya itu benar, tidak dusta--dan 

sebagaimana Ia dahulu telah mengajar 

kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap 

tinggal di dalam Dia.

Lihat juga #1; #2; Keluaran 19-20; Kisah Para Rasul 2:14-47.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 32:37 Sesungguhnya, Aku 

mengumpulkan mereka dari segala negeri, ke 

mana Aku menceraiberaikan mereka karena 

murka-Ku, kehangatan amarah-Ku dan gusar-

Ku yang besar, dan Aku akan mengembalikan 

mereka ke tempat ini dan akan membuat 

mereka diam dengan tenteram.

38 Maka mereka akan menjadi umat-Ku dan 

Aku akan menjadi Allah mereka.

39 Aku akan memberi mereka satu hati dan 

satu tingkah langkah, sehingga mereka takut 
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kepada-Ku sepanjang masa untuk kebaikan 

mereka dan anak-anak mereka yang datang 

kemudian.

40 Aku akan mengikat perjanjian kekal 

dengan mereka, bahwa Aku tidak akan 

membelakangi mereka, melainkan akan 

berbuat baik kepada mereka; Aku akan 

menaruh takut kepada-Ku ke dalam hati 

mereka, supaya mereka jangan menjauh 

dari pada-Ku.

41 Aku akan bergirang karena mereka untuk 

berbuat baik kepada mereka dan Aku akan 

membuat mereka tumbuh di negeri ini 

dengan kesetiaan, dengan segenap hati-Ku 

dan dengan segenap jiwa-Ku.

YEHEZKIEL 11:19 Aku akan memberikan 

mereka hati yang lain dan roh yang baru 

di dalam batin mereka; juga Aku akan 

menjauhkan dari tubuh mereka hati yang 

keras dan memberikan mereka hati yang 

taat,

20 supaya mereka hidup menurut segala 

ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-K 

dengan setia; maka mereka akan menjadi umat-

Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka.

LUKAS 1:72 untuk menunjukkan 

rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan 

mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus,

73 yaitu sumpah yang diucapkan-Nya kepada 

Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia 

mengaruniai kita,

74 supaya kita, terlepas dari tangan musuh, 

dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut,

75 dalam kekudusan dan kebenaran di 

hadapan-Nya seumur hidup kita.

YOHANES 17:21 supaya mereka semua 

menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, 

di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, 

agar mereka juga di dalam Kita, supaya 

dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah 

mengutus Aku.

KISAH PARA RASUL 4:32 Adapun kumpulan 

orang yang telah percaya itu, mereka sehati 

dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang 

berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya 

adalah miliknya sendiri, tetapi segala 

sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.

IBRANI 7:22 demikian pula Yesus adalah 

jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat.

1 YOHANES 3:8 barangsiapa yang tetap 

berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab 

Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk 

inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, 

yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-

perbuatan Iblis itu.

9 Setiap orang yang lahir dari Allah, tidak 

berbuat dosa lagi; sebab benih ilahi tetap ada 

di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, 

karena ia lahir dari Allah.

10 Inilah tandanya anak-anak Allah dan 

anak-anak Iblis: setiap orang yang tidak 

berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah, 

demikian juga barangsiapa yang tidak 

mengasihi saudaranya.

1 YOHANES 5:18 Kita tahu, bahwa setiap 

orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat 

dosa; tetapi Dia yang lahir dari Allah 

melindunginya, dan si jahat tidak dapat 

menjamahnya.

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Kejadian 17:7; Ulangan 26:17-19; 
Yesaya 55:3; 2 Korintus 13:11; Galatia 3:14-17; Ibrani 6:13-18; 

Ibrani 8:9-11.

E21 Mesias akan mengampuni dosa.
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E24 Mesias akan membawa kedamaian.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 33:6 Sesungguhnya, Aku 

akan mendatangkan kepada mereka 

kesehatan dan kesembuhan, dan Aku 

akan menyembuhkan mereka dan 

akan menyingkapkan kepada mereka 

kesejahteraan dan keamanan yang 

berlimpah-limpah.

7 Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan 

Israel dan akan membangun mereka seperti 

dahulu:

8 Aku akan mentahirkan mereka dari segala 

kesalahan yang mereka lakukan dengan 

berdosa terhadap Aku, dan Aku akan 

mengampuni segala kesalahan yang mereka 

lakukan dengan berdosa dan dengan 

memberontak terhadap Aku.

9 Dan kota ini akan menjadi pokok 

kegirangan: ternama, terpuji dan terhormat 

bagi-Ku di depan segala bangsa di bumi 

yang telah mendengar tentang segala 

kebajikan yang Kulakukan kepadanya; 

mereka akan terkejut dan gemetar karena 

segala kebajikan dan segala kesejahteraan 

yang Kulakukan kepadanya.

YEREMIA 33:10-13

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 

bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,

20 dan ajarlah mereka melakukan segala 

sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. 

Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 

senantiasa sampai kepada akhir zaman.”

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

19 untuk memberitakan pembebasan kepada 

orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 

orang-orang buta, untuk membebaskan orang-

orang yang tertindas, untuk memberitakan 

tahun rahmat Tuhan telah datang.”

20 Kemudian Ia menutup kitab itu, 

memberikannya kembali kepada pejabat, 

lalu duduk; dan mata semua orang dalam 

rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya.

21 Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-

Nya: “Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu 

kamu mendengarnya.”

YOHANES 1:17 sebab hukum Taurat 

diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia 

dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.

IBRANI 8:10 “Maka inilah perjanjian yang 

Kuadakan dengan kaum Israel sesudah 

waktu itu,” demikianlah firman Tuhan. 

“Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal 

budi mereka dan menuliskannya dalam 

hati mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

11 Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama 

warganya, atau sesama saudaranya dengan 

mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab mereka 

semua, besar kecil, akan mengenal Aku.

12 Sebab Aku akan menaruh belas kasihan 

terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi 

mengingat dosa-dosa mereka.”

1 PETRUS 2:24 Ia sendiri telah memikul 

dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, 
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supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, 

hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya 

kamu telah sembuh.

1 YOHANES 1:7 Tetapi jika kita hidup di 

dalam terang sama seperti Dia ada di dalam 

terang, maka kita beroleh persekutuan 

seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, 

Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada 

segala dosa.

8 Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, 

maka kita menipu diri kita sendiri dan 

kebenaran tidak ada di dalam kita.

9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia 

adalah setia dan adil, sehingga Ia akan 

mengampuni segala dosa kita dan 

menyucikan kita dari segala kejahatan.

WAHYU 1:5 dan dari Yesus Kristus, Saksi 

yang setia, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja 

bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan 

yang telah melepaskan kita dari dosa kita 

oleh darah-Nya--

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Mazmur 65:4; Yohanes 18:37; Ibrani 
9:11-14.

C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

D03 Jabatam Mesias sebagai Imam.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

D09 Mesias akan menjadi Penyelamat.

E08 Keadilan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEREMIA 33:14 Sesungguhnya, waktunya akan 

datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa 

Aku akan menepati janji yang telah Kukatakan 

kepada kaum Israel dan kaum Yehuda.

15 Pada waktu itu dan pada masa itu Aku 

akan menumbuhkan Tunas keadilan bagi 

Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan 

kebenaran di negeri.

16 Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, 

dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram. 

Dan dengan nama inilah mereka akan 

dipanggil: TUHAN keadilan kita!

17 Sebab beginilah firman TUHAN: Keturunan 

Daud tidak akan terputus duduk di atas 

takhta kerajaan kaum Israel!

18 Dan keturunan imam-imam orang Lewi 

tidak akan terputus mempersembahkan 

korban bakaran di hadapan-Ku dan 

membakar korban sajian dan mengorbankan 

korban sembelihan sepanjang masa.”

22 Seperti tentara langit tidak terbilang dan 

seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah 

Aku akan membuat banyak keturunan 

hamba-Ku Daud dan orang-orang Lewi yang 

melayani Aku.”

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

IBRANI 7:17 Sebab tentang Dia diberi 

kesaksian: “Engkau adalah Imam untuk 
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selama-lamanya, menurut peraturan 

Melkisedek.”

18 Memang suatu hukum yang dikeluarkan 

dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak 

mempunyai kekuatan dan karena itu tidak 

berguna,

19 --sebab hukum Taurat sama sekali tidak 

membawa kesempurnaan--tetapi sekarang 

ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, 

yang mendekatkan kita kepada Allah.

20 Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa 

sumpah--memang mereka telah menjadi 

imam tanpa sumpah,

21 tetapi Ia dengan sumpah, diucapkan 

oleh Dia yang berfirman kepada-Nya: 

“Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan 

menyesal: Engkau adalah Imam untuk 

selama-lamanya” --

22 demikian pula Yesus adalah jaminan dari 

suatu perjanjian yang lebih kuat.

1 PETRUS 2:5 Dan biarlah kamu juga 

dipergunakan sebagai batu hidup untuk 

pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu 

imamat kudus, untuk mempersembahkan 

persembahan rohani yang karena Yesus 

Kristus berkenan kepada Allah.

WAHYU 1:4 Dari Yohanes kepada ketujuh 

jemaat yang di Asia Kecil: Kasih karunia dan 

damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia, 

yang ada dan yang sudah ada dan yang akan 

datang, dan dari ketujuh roh yang ada di 

hadapan takhta-Nya,

5 dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia, 

yang pertama bangkit dari antara orang 

mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi 

ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang 

telah melepaskan kita dari dosa kita oleh 

darah-Nya--

6 dan yang telah membuat kita menjadi suatu 

kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, 

Bapa-Nya, --bagi Dialah kemuliaan dan 

kuasa sampai selama-lamanya. Amin.

WAHYU 5:10 Dan Engkau telah membuat 

mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi 

imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja di bumi.”

Lihat juga #1; #2; #5; Yesaya 4:2; Yesaya 11:1-5; Yesaya 53:2; 2 
Korintus 1:20; 1 Petrus 2:9.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YEREMIA 50:4 Pada waktu itu dan pada 

masa itu, demikianlah firman TUHAN, 

orang Israel akan datang, bersama-sama 

dengan orang Yehuda; mereka akan berjalan 

sambil menangis dan mencari TUHAN, 

Allah mereka;

5 mereka menanyakan jalan ke Sion, ke 

sanalah mereka terarah: Marilah kita 

menggabungkan diri kepada TUHAN, 

bergabung dalam suatu perjanjian kekal 

yang tidak dapat dilupakan!

6 Umat-Ku tadinya seperti domba-domba 

yang hilang; mereka dibiarkan sesat 

oleh gembala-gembalanya, dibiarkan 

mengembara di gunung-gunung, mereka 

berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa 

akan tempat pembaringannya.

7 Siapapun yang menjumpai mereka, 

memakan habis mereka, dan lawan-lawan 

mereka berkata: Kami tidak bersalah! Karena 

mereka telah berdosa kepada TUHAN, 

tempat kebenaran, TUHAN, pengharapan 
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nenek moyang mereka!

19 Tetapi Aku akan mengembalikan Israel 

ke padang rumputnya, supaya ia makan 

rumput di atas Karmel dan di Basan, dan 

menjadi kenyang di atas pegunungan 

Efraim dan di Gilead.

20 Pada waktu itu dan pada masa itu, 

demikianlah firman TUHAN, orang 

akan mencari kesalahan Israel, tetapi 

tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi 

tidak ada ditemukannya, sebab Aku akan 

mengampuni orang-orang yang Kubiarkan 

tinggal hidup.

YESAYA 44:22 Aku telah menghapus 

segala dosa pemberontakanmu seperti kabut 

diterbangkan angin dan segala dosamu 

seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-

Ku, sebab Aku telah menebus engkau!

MIKHA 7:19 Biarlah Ia kembali 

menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-

kesalahan kita dan melemparkan segala dosa 

kita ke dalam tubir-tubir laut.

KISAH PARA RASUL 3:19 Karena itu 

sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu 

dihapuskan,

KISAH PARA RASUL 3:26 Dan bagi kamulah 

pertama-tama Allah membangkitkan 

Hamba-Nya dan mengutus-Nya kepada 

kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan 

memimpin kamu masing-masing kembali 

dari segala kejahatanmu.”

ROMA 8:33 Siapakah yang akan 

menggugat orang-orang pilihan Allah? 

Allah, yang membenarkan mereka? 

Siapakah yang akan menghukum mereka?

34 Kristus Yesus, yang telah mati? Bahkan lebih 

lagi: yang telah bangkit, yang juga duduk di 

sebelah kanan Allah, yang malah menjadi 

Pembela bagi kita?

ROMA 11:16 Jikalau roti sulung adalah 

kudus, maka seluruh adonan juga kudus, 

dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-

cabang juga kudus.

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

IBRANI 10:16 sebab setelah Ia berfirman: 

“Inilah perjanjian yang akan Kuadakan 

dengan mereka sesudah waktu itu,” Ia 

berfirman pula: “Aku akan menaruh hukum-

Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya 

dalam akal budi mereka,

17 dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan 

kesalahan mereka.”

18 Jadi apabila untuk semuanya itu 

ada pengampunan, tidak perlu lagi 

dipersembahkan korban karena dosa.

Lihat juga #2; #3.
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B23 Kasih karunia Tuhan dan Mesias.

RATAPAN 3:25 TUHAN adalah baik bagi 

orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa 

yang mencari Dia.

26 Adalah baik menanti dengan diam 

pertolongan TUHAN.

YESAYA 25:9 Pada waktu itu orang akan 

berkata: “Sesungguhnya, inilah Allah 

kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita 

diselamatkan. Inilah TUHAN yang kita 

nanti-nantikan; marilah kita bersorak-sorak 

dan bersukacita oleh karena keselamatan 

yang diadakan-Nya!”

LUKAS 2:38 Dan pada ketika itu juga 

datanglah ia ke situ dan mengucap syukur 

kepada Allah dan berbicara tentang Anak 

itu kepada semua orang yang menantikan 

kelepasan untuk Yerusalem.

1 TESALONIKA 1:10 dan untuk 

menantikan kedatangan Anak-Nya dari 

sorga, yang telah dibangkitkan-Nya dari 

antara orang mati, yaitu Yesus, yang 

menyelamatkan kita dari murka yang akan 

datang.

IBRANI 9:28 demikian pula Kristus 

hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya 

untuk menanggung dosa banyak orang. 

Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya 

sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk 

menganugerahkan keselamatan kepada 

mereka, yang menantikan Dia.

IBRANI 10:37 Sebab sedikit, bahkan sangat 

sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, 

sudah akan ada, tanpa menangguhkan 

kedatangan-Nya.

1 PETRUS 1:13 Sebab itu siapkanlah akal 

budimu, waspadalah dan letakkanlah 

pengharapanmu seluruhnya atas kasih 

karunia yang dianugerahkan kepadamu 

pada waktu penyataan Yesus Kristus.

Lihat juga Mazmur 22:27; Mazmur 27:14; Mazmur 33:20; 
Mazmur 39:8; Mazmur 130:5; Yesaya 8:17; Yesaya 26:8; Yesaya 

33:2; Yesaya 64:4; Mikha 7:7; Habakuk 2:3.

F11 Penderitaan Mesias.

RATAPAN 3:30 Biarlah ia memberikan 

pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia 

kenyang dengan cercaan.

YESAYA 50:6 Aku memberi punggungku 

kepada orang-orang yang memukul aku, dan 

pipiku kepada orang-orang yang mencabut 

janggutku. Aku tidak menyembunyikan 

mukaku ketika aku dinodai dan diludahi.

MIKHA 4:14 Sekarang, engkau harus 

mendirikan tembok bagimu; pagar 

pengepungan telah mereka dirikan melawan 

kita; dengan tongkat mereka memukul pipi 

orang yang memerintah Israel.

MATIUS 26:67 Lalu mereka meludahi 

muka-Nya dan meninju-Nya; orang-orang 

lain memukul Dia,
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B03 Mesias adalah Anak Manusia.

YEHEZKIEL 1:26 Di atas cakrawala yang ada di 

atas kepala mereka ada menyerupai takhta 

yang kelihatannya seperti permata lazurit; 

dan di atas yang menyerupai takhta itu ada 

yang kelihatan seperti rupa manusia.

DANIEL 7:13 Aku terus melihat dalam 

penglihatan malam itu, tampak datang 

dengan awan-awan dari langit seorang 

seperti anak manusia; datanglah ia kepada 

Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke 

hadapan-Nya.

14 Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan 

kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, 

maka orang-orang dari segala bangsa, suku 

bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. 

Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, 

yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya 

ialah kerajaan yang tidak akan musnah.

IBRANI 1:8 Tetapi tentang Anak Ia 

berkata: “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk 

seterusnya dan selamanya, dan tongkat 

kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.

IBRANI 8:1 Inti segala yang kita 

bicarakan itu ialah: kita mempunyai Imam 

Besar yang demikian, yang duduk di sebelah 

kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,

WAHYU 5:13 Dan aku mendengar semua 

makhluk yang di sorga dan yang di bumi 

dan yang di bawah bumi dan yang di laut 

dan semua yang ada di dalamnya, berkata: 

“Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi 

Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat 

dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya!”

Lihat juga Yesaya 6:1; Daniel 7:9,10; Zakharia 6:13; Ibrani 12:2; 
Wahyu 4:2,3; Wahyu 20:11.

E23 Mesias akan mengubah umat-umat-Nya.

E27 Memberikan sebuah hati yang baru dan 

roh yang baru.

G06 Tempat tinggal Roh Kudus.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YEHEZKIEL 11:17    oleh sebab itu katakanlah: 

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan 

menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa 

dan mengumpulkan kamu dari negeri-

negeri di mana kamu berserak, dan Aku 

akan memberikan kamu tanah Israel.

18 Maka sesudah mereka datang di sana, 

mereka akan menjauhkan segala dewa-

dewanya yang menjijikkan dan segala 

perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah 

itu.

19 Aku akan memberikan mereka hati yang 

lain dan roh yang baru di dalam batin 

mereka; juga Aku akan menjauhkan 

dari tubuh mereka hati yang keras dan 

memberikan mereka hati yang taat,

20 supaya mereka hidup menurut segala 

ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-K 

dengan setia; maka mereka akan menjadi 

umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah 

mereka.

YEHEZKIEL 36:25 Aku akan mencurahkan 

kepadamu air jernih, yang akan 

mentahirkan kamu; dari segala kenajisanmu 

dan dari semua berhala-berhalamu Aku 

akan mentahirkan kamu.

26 Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan 

roh yang baru di dalam batinmu dan Aku 

akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang 

keras dan Kuberikan kepadamu hati yang 
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taat.

27 Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam 

batinmu dan Aku akan membuat kamu 

hidup menurut segala ketetapan-Ku dan 

tetap berpegang pada peraturan-peraturan-

Ku dan melakukannya.

MATIUS 3:11 Aku membaptis kamu 

dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi 

Ia yang datang kemudian dari padaku 

lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak 

layak melepaskan kasut-Nya. Ia akan 

membaptiskan kamu dengan Roh Kudus 

dan dengan api.

YOHANES 3:3 Yesus menjawab, kata-Nya: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika 

seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak 

dapat melihat Kerajaan Allah.”

KISAH PARA RASUL 2:38 Jawab Petrus 

kepada mereka: “Bertobatlah dan hendaklah 

kamu masing-masing memberi dirimu 

dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk 

pengampunan dosamu, maka kamu akan 

menerima karunia Roh Kudus.

TITUS 3:5 pada waktu itu Dia telah 

menyelamatkan kita, bukan karena 

perbuatan baik yang telah kita lakukan, 

tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian 

kelahiran kembali dan oleh pembaharuan 

yang dikerjakan oleh Roh Kudus,

1 PETRUS 1:3 Terpujilah Allah dan Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena 

rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita 

kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari 

antara orang mati, kepada suatu hidup yang 

penuh pengharapan,

Lihat juga #1; #2; #3; Yohanes 1:13; 1 Petrus 1:23; 1 Petrus 2:2; 
Yohanes 2:29; Yohanes 3:9; Yohanes 4:7; Yohanes 5:1,4,18.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

YEHEZKIEL 16:60    Tetapi Aku akan mengingat 

perjanjian-Ku dengan engkau pada masa 

mudamu dan Aku akan meneguhkan 

bagimu perjanjian yang kekal.

61 Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu 

dan engkau merasa malu, pada waktu Aku 

mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua 

maupun yang termuda, dan memberikan 

mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi 

bukan berdasarkan engkau memegang 

perjanjian.

62 Aku akan meneguhkan perjanjian-

Ku dengan engkau, dan engkau akan 

mengetahui bahwa Akulah TUHAN,

63 dan dengan itu engkau akan teringat-

ingat yang dulu dan merasa malu, 

sehingga mulutmu terkatup sama sekali 

karena nodamu, waktu Aku mengadakan 

pendamaian bagimu karena segala 

perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan 

ALLAH.”

MATIUS 26:28 Sebab inilah darah-Ku, darah 

perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak 

orang untuk pengampunan dosa.

IBRANI 8:6 Tetapi sekarang Ia telah 

mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih 

agung, karena Ia menjadi Pengantara dari 

perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan 

atas janji yang lebih tinggi.

7 Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu 

tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat 

untuk yang kedua.
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8 Sebab Ia menegor mereka ketika Ia berkata: 

“Sesungguhnya, akan datang waktunya,” 

demikianlah firman Tuhan, “Aku akan 

mengadakan perjanjian baru dengan kaum 

Israel dan dengan kaum Yehuda,

9 bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuadakan dengan nenek moyang mereka, 

pada waktu Aku memegang tangan mereka 

untuk membawa mereka keluar dari tanah 

Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada 

perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka,” 

demikian firman Tuhan.

10 “Maka inilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” 

demikianlah firman Tuhan. “Aku akan 

menaruh hukum-Ku dalam akal budi 

mereka dan menuliskannya dalam hati 

mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

11 Dan mereka tidak akan mengajar lagi 

sesama warganya, atau sesama saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab 

mereka semua, besar kecil, akan mengenal 

Aku.

12 Sebab Aku akan menaruh belas kasihan 

terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi 

mengingat dosa-dosa mereka.”

13 Oleh karena Ia berkata-kata tentang 

perjanjian yang baru, Ia menyatakan 

yang pertama sebagai perjanjian yang 

telah menjadi tua. Dan apa yang telah 

menjadi tua dan usang, telah dekat kepada 

kemusnahannya.

Lihat juga #1; #2; #5; Lukas 22:14-20; Yohanes 6:45; 2 Korintus 
3:2-6,14-16; Ibrani 10:15-17; Ibrani 12:24; Ibrani 13:20.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

   

YEHEZKIEL 17:22    Beginilah firman Tuhan 

ALLAH: Aku sendiri akan mengambil 

sebuah carang dari puncak pohon aras 

yang tinggi dan menanamnya; Aku 

mematahkannya dari pucuk yang paling 

ujung dan yang masih muda dan Aku 

sendiri akan menanamnya di atas sebuah 

gunung yang menjulang tinggi ke atas;

23 di atas gunung Israel yang tinggi akan 

Kutanam dia, agar ia bercabang-cabang 

dan berbuah dan menjadi pohon aras yang 

hebat; segala macam burung dan yang 

berbulu bersayap tinggal di bawahnya, 

mereka bernaung di bawah cabang-

cabangnya.

24 Maka segala pohon di ladang akan 

mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, 

merendahkan pohon yang tinggi dan 

meninggikan pohon yang rendah, membuat 

pohon yang tumbuh menjadi layu kering 

dan membuat pohon yang layu kering 

bertaruk kembali. Aku, TUHAN, yang 

mengatakannya dan akan membuatnya.”

MATIUS 7:17 Demikianlah setiap pohon 

yang baik menghasilkan buah yang baik, 

sedang pohon yang tidak baik menghasilkan 

buah yang tidak baik.

18 Tidak mungkin pohon yang baik itu 

menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun 

pohon yang tidak baik itu menghasilkan 

buah yang baik.

19 Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan 

buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang 

ke dalam api.

20 Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal 

mereka.
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YOHANES 12:24 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak 

jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 

satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia akan 

menghasilkan banyak buah.

YOHANES 15:4 Tinggallah di dalam Aku dan 

Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting 

tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, 

kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, 

demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau 

kamu tidak tinggal di dalam Aku.

5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-

rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam 

Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah 

banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat 

berbuat apa-apa.

6 Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, ia 

dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi 

kering, kemudian dikumpulkan orang dan 

dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.

7 Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan 

firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah 

apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu 

akan menerimanya.

8 Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, 

yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan 

demikian kamu adalah murid-murid-Ku.”

FILIPI 2:9 Itulah sebabnya Allah sangat 

meninggikan Dia dan mengaruniakan 

kepada-Nya nama di atas segala nama,

10 supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut 

segala yang ada di langit dan yang ada di atas 

bumi dan yang ada di bawah bumi,

11 dan segala lidah mengaku: “Yesus Kristus 

adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa!

Lihat juga Mazmur 80:16; Mazmur 92:13; Mazmur 96:11-13; 
Yesaya 4:2; Yesaya 11:1; Yesaya 27:6; Yesaya 55:12,13; Yeremia 23:5; 

Yeremia 33:15,16; Zakharia 4:12-14; Zakharia 6:12,13.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEHEZKIEL 20:34    Aku akan membawa 

kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan 

mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di 

mana kamu berserak dengan tangan yang 

kuat dan lengan yang teracung dan amarah 

yang tercurah,

35 dan Aku akan membawa kamu ke padang 

gurun bangsa-bangsa dan di sana Aku akan 

berperkara dengan kamu berhadapan muka.

YEHEZKIEL 20:36-39

YEHEZKIEL 20:40 Sebab di atas gunung-Ku 

yang kudus, di atas gunung Israel yang 

tinggi, demikianlah firman Tuhan ALLAH, 

di sana di tanah itu segenap kaum Israel 

dalam keseluruhannya akan beribadah 

kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan 

kepadamu dan di sana Aku akan menuntut 

dari kamu persembahan-persembahan 

khususmu dan sajian-sajianmu yang 

terpilih, segala yang kamu kuduskan.

41 Seperti kepada persembahan yang harum 

Aku berkenan kepadamu pada waktu Aku 

mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-

bangsa dan mengumpulkan kamu dari 

negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan 

Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku 

kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.

42 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah 

TUHAN, pada waktu Aku membawa 

kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri 

yang dengan sumpah telah Kujanjikan 

memberikannya kepada nenek moyangmu.

YEHEZKIEL 20:43-44

ROMA 9:6 Akan tetapi firman Allah 

tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua 
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orang yang berasal dari Israel adalah orang 

Israel,

7 dan juga tidak semua yang terhitung 

keturunan Abraham adalah anak Abraham, 

tetapi: “Yang berasal dari Ishak yang akan 

disebut keturunanmu.”

8 Artinya: bukan anak-anak menurut daging 

adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak 

perjanjian yang disebut keturunan yang 

benar.

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

GALATIA 6:15 Sebab bersunat atau tidak 

bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi 

ciptaan baru, itulah yang ada artinya.

16 Dan semua orang, yang memberi dirinya 

dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya 

damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan 

atas Israel milik Allah.

EFESUS 1:5 Dalam kasih Ia telah 

menentukan kita dari semula oleh Yesus 

Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, 

sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,

6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang 

mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di 

dalam Dia, yang dikasihi-Nya.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Yehezkiel 28:24-26.

G03 Permuliaan Mesias telah dinubuatkan.

YEHEZKIEL 21:26    beginilah firman Tuhan 

ALLAH: Jauhkanlah serbanmu dan 

buangkanlah mahkotamu! Tiada yang 

tetap seperti keadaannya sekarang. Yang 

rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus 

direndahkan.

27 Puing, puing, puing akan Kujadikan dia! 

Inipun tidak akan tetap. Sampai ia datang 

yang berhak atasnya, dan kepadanya akan 

Kuberikan itu.”

IBRANI 2:7 Namun Engkau telah 

membuatnya untuk waktu yang singkat 

sedikit lebih rendah dari pada malaikat-

malaikat, dan telah memahkotainya dengan 

kemuliaan dan hormat,

8 segala sesuatu telah Engkau taklukkan 

di bawah kaki-Nya.” Sebab dalam 

menaklukkan segala sesuatu kepada-Nya, 

tidak ada suatupun yang Ia kecualikan, yang 

tidak takluk kepada-Nya. Tetapi sekarang ini 

belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah 

ditaklukkan kepada-Nya.

9 Tetapi Dia, yang untuk waktu yang 

singkat dibuat sedikit lebih rendah dari 

pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, 

kita lihat, yang oleh karena penderitaan 

maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan 

hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia 

mengalami maut bagi semua manusia.

WAHYU 4:4 Dan sekeliling takhta itu ada 

dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta 

itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang 

memakai pakaian putih dan mahkota emas 

di kepala mereka.

WAHYU 4:10 maka tersungkurlah kedua 
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puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia 

yang duduk di atas takhta itu, dan mereka 

menyembah Dia yang hidup sampai 

selama-lamanya. Dan mereka melemparkan 

mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil 

berkata:

11 Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak 

menerima puji-pujian dan hormat dan 

kuasa; sebab Engkau telah menciptakan 

segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-

Mu semuanya itu ada dan diciptakan.

E15 Mesias akan membawa kabar gembira.

D02 Jabatam Mesias sebagai Nabi.

YEHEZKIEL 33:32 Sungguh, engkau bagi 

mereka seperti seorang yang melagukan 

syair cinta kasih dengan suara yang merdu, 

dan yang pandai main kecapi; mereka 

mendengar apa yang kauucapkan, tetapi 

mereka sama sekali tidak melakukannya.

33 Kalau hal itu datang--dan sungguh akan 

datang! --mereka akan mengetahui bahwa 

seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.”

MATIUS 21:46 Dan mereka berusaha untuk 

menangkap Dia, tetapi mereka takut kepada 

orang banyak, karena orang banyak itu 

menganggap Dia nabi.

LUKAS 7:16 Semua orang itu ketakutan 

dan mereka memuliakan Allah, sambil 

berkata: “Seorang nabi besar telah muncul 

di tengah-tengah kita,” dan “Allah telah 

melawat umat-Nya.”

LUKAS 7:31 Kata Yesus: “Dengan apakah 

akan Kuumpamakan orang-orang dari 

angkatan ini dan dengan apakah mereka itu 

sama?

32 Mereka itu seumpama anak-anak yang 

duduk di pasar dan yang saling menyerukan: 

Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu 

tidak menari, kami menyanyikan kidung 

duka, tetapi kamu tidak menangis.

33 Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak 

makan roti dan tidak minum anggur, dan 

kamu berkata: Ia kerasukan setan.

34 Kemudian Anak Manusia datang, Ia makan 

dan minum, dan kamu berkata: Lihatlah, 

Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat 

pemungut cukai dan orang berdosa.

35 Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang 

yang menerimanya.”

YOHANES 6:14 Ketika orang-orang itu 

melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, 

mereka berkata: “Dia ini adalah benar-benar 

nabi yang akan datang ke dalam dunia.”

KISAH PARA RASUL 3:22 Bukankah 

telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan 

membangkitkan bagimu seorang nabi dari 

antara saudara-saudaramu, sama seperti 

aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu 

yang akan dikatakannya kepadamu.

23 Dan akan terjadi, bahwa semua orang yang 

tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi 

dari umat kita.

Lihat juga Yeremia 28:9.
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B06 Mesias adalah Gembala yang baik.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEHEZKIEL 34:11 Sebab beginilah firman 

Tuhan ALLAH: Dengan sesungguhnya Aku 

sendiri akan memperhatikan domba-domba-

Ku dan akan mencarinya.

12 Seperti seorang gembala mencari dombanya 

pada waktu domba itu tercerai dari 

kawanan dombanya, begitulah Aku akan 

mencari domba-domba-Ku dan Aku akan 

menyelamatkan mereka dari segala tempat, 

ke mana mereka diserahkan pada hari 

berkabut dan hari kegelapan.

13 Aku akan membawa mereka keluar dari 

tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan 

mereka dari negeri-negeri dan membawa 

mereka ke tanahnya; Aku akan 

menggembalakan mereka di atas gunung-

gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di 

semua tempat kediaman orang di tanah itu.

14 Di padang rumput yang baik akan 

Kugembalakan mereka dan di atas gunung-

gunung Israel yang tinggi di situlah tempat 

penggembalaannya; di sana di tempat 

penggembalaan yang baik mereka akan 

berbaring dan rumput yang subur menjadi 

makanannya di atas gunung-gunung Israel.

15 Aku sendiri akan menggembalakan domba-

domba-Ku dan Aku akan membiarkan 

mereka berbaring, demikianlah firman 

Tuhan ALLAH.

22 maka Aku akan menolong domba-domba-

Ku, supaya mereka jangan lagi menjadi 

mangsa dan Aku akan menjadi hakim di 

antara domba dengan domba.

23 Aku akan mengangkat satu orang 

gembala atas mereka, yang akan 

menggembalakannya, yaitu Daud, hamba-

Ku; dia akan menggembalakan mereka, dan 

menjadi gembalanya.

24 Dan Aku, TUHAN, akan menjadi Allah 

mereka serta hamba-Ku Daud menjadi raja 

di tengah-tengah mereka. Aku, TUHAN, 

yang mengatakannya.

YEHEZKIEL 34:25-31

YEHEZKIEL 20:41 Seperti kepada persembahan 

yang harum Aku berkenan kepadamu pada 

waktu Aku mengeluarkan kamu dari tengah 

bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu 

dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, 

dan Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku 

kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.

YEHEZKIEL 28:25 Beginilah firman Tuhan 

ALLAH: Pada saat Aku mengumpulkan 

kaum Israel dari tengah suku-suku 

bangsa, di mana mereka berserak dan Aku 

menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka 

di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka 

akan diam di tanah mereka yang telah 

Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub.

26 Mereka akan diam di sana dengan aman 

tenteram, mereka akan membangun rumah 

dan membuat kebun anggur. Ya, mereka 

akan diam dengan aman tenteram pada saat 

Aku menjatuhkan hukuman atas semua 

tetangganya yang menghina mereka. Dan 

mereka akan mengetahui bahwa Akulah 

TUHAN, Allah mereka.”

YEHEZKIEL 30:3 Hari itu sudah dekat, hari 

TUHAN sudah dekat, hari dengan awan 

gelap; itu adalah saat bangsa-bangsa.
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LUKAS 15:4 Siapakah di antara kamu 

yang mempunyai seratus ekor domba, dan 

jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, 

tidak meninggalkan yang sembilan puluh 

sembilan ekor di padang gurun dan 

pergi mencari yang sesat itu sampai ia 

menemukannya?

5 Dan kalau ia telah menemukannya, ia 

meletakkannya di atas bahunya dengan 

gembira,

6 dan setibanya di rumah ia memanggil 

sahabat-sahabat dan tetangga-tetanggan 

serta berkata kepada mereka: Bersukacitalah 

bersama-sama dengan aku, sebab dombaku 

yang hilang itu telah kutemukan.

YOHANES 10:9 Akulah pintu; barangsiapa 

masuk melalui Aku, ia akan selamat dan ia 

akan masuk dan keluar dan menemukan 

padang rumput.

10 Pencuri datang hanya untuk mencuri 

dan membunuh dan membinasakan; 

Aku datang, supaya mereka mempunyai 

hidup, dan mempunyainya dalam segala 

kelimpahan.

11 Akulah gembala yang baik. Gembala yang 

baik memberikan nyawanya bagi domba-

dombanya;

12 sedangkan seorang upahan yang bukan 

gembala, dan yang bukan pemilik domba-

domba itu sendiri, ketika melihat serigala 

datang, meninggalkan domba-domba itu 

lalu lari, sehingga serigala itu menerkam 

dan mencerai-beraikan domba-domba itu.

13 Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak 

memperhatikan domba-domba itu.

14 Akulah gembala yang baik dan Aku 

mengenal domba-domba-Ku dan domba-

domba-Ku mengenal Aku

15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku 

mengenal Bapa, dan Aku memberikan 

nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku.

16 Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang 

bukan dari kandang ini; domba-domba 

itu harus Kutuntun juga dan mereka akan 

mendengarkan suara-Ku dan mereka akan 

menjadi satu kawanan dengan satu gembala.

YOHANES 21:15 Sesudah sarapan Yesus 

berkata kepada Simon Petrus: “Simon, anak 

Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku 

lebih dari pada mereka ini?” Jawab Petrus 

kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, 

bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus 

kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-

Ku.”

IBRANI 13:20 Maka Allah damai sejahtera, 

yang oleh darah perjanjian yang kekal telah 

membawa kembali dari antara orang mati 

Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, 

Tuhan kita,

21 kiranya memperlengkapi kamu dengan 

segala yang baik untuk melakukan 

kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam 

kita apa yang berkenan kepada-Nya, oleh 

Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan 

sampai selama-lamanya! Amin.

1 PETRUS 2:25 Sebab dahulu kamu sesat 

seperti domba, tetapi sekarang kamu telah 

kembali kepada gembala dan pemelihara 

jiwamu.

1 PETRUS 5:4 Maka kamu, apabila 

Gembala Agung datang, kamu akan 

menerima mahkota kemuliaan yang tidak 

dapat layu.

WAHYU 7:16 Mereka tidak akan menderita 
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lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau 

panas terik tidak akan menimpa mereka 

lagi.

17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah 

takhta itu, akan menggembalakan mereka 

dan akan menuntun mereka ke mata air 

kehidupan. Dan Allah akan menghapus 

segala air mata dari mata mereka.”

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Zefanya 1:15.

E27 Memberikan sebuah hati yang baru dan 

roh yang baru.

G04 Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

G06 Tempat tinggal Roh Kudus.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEHEZKIEL 36:8 Maka kamu, gunung-

gunung Israel, akan bertunas kembali dan 

akan memberi buah untuk umat-Ku Israel, 

sebab mereka akan segera kembali.

YEHEZKIEL 36:9-14

YEHEZKIEL 36:15 Aku tidak lagi membiarkan 

orang membicarakan noda yang 

ditimbulkan bangsa-bangsa terhadap 

engkau dan engkau tidak lagi menanggung 

pencelaan bangsa-bangsa dan tidak lagi 

memunahkan bangsamu, demikianlah 

firman Tuhan ALLAH.”

YEHEZKIEL 36:24 Aku akan menjemput 

kamu dari antara bangsa-bangsa dan 

mengumpulkan kamu dari semua negeri 

dan akan membawa kamu kembali ke 

tanahmu.

25 Aku akan mencurahkan kepadamu air 

jernih, yang akan mentahirkan kamu; dari 

segala kenajisanmu dan dari semua berhala-

berhalamu Aku akan mentahirkan kamu.

26 Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan 

roh yang baru di dalam batinmu dan Aku 

akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang 

keras dan Kuberikan kepadamu hati yang 

taat.

27 Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam 

batinmu dan Aku akan membuat kamu 

hidup menurut segala ketetapan-Ku dan 

tetap berpegang pada peraturan-peraturan-

Ku dan melakukannya.

28 Dan kamu akan diam di dalam negeri yang 

telah Kuberikan kepada nenek moyangmu 

dan kamu akan menjadi umat-Ku dan Aku 

akan menjadi Allahmu.

YEHEZKIEL 36:32- 38

YEHEZKIEL 11:19 Aku akan memberikan 

mereka hati yang lain dan roh yang baru 

di dalam batin mereka; juga Aku akan 

menjauhkan dari tubuh mereka hati yang 

keras dan memberikan mereka hati yang 

taat,

YEHEZKIEL 36:31 Dan kamu akan teringat-

ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan 

perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik dan 

kamu akan merasa mual melihat dirimu 

sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan 

perbuatan-perbuata yang keji.

ROMA 6:21 Dan buah apakah yang 
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kamu petik dari padanya? Semuanya itu 

menyebabkan kamu merasa malu sekarang, 

karena kesudahan semuanya itu ialah 

kematian.

22 Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan 

dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba 

Allah, kamu beroleh buah yang membawa 

kamu kepada pengudusan dan sebagai 

kesudahannya ialah hidup yang kekal.

ROMA 8:14 Semua orang, yang dipimpin 

Roh Allah, adalah anak Allah.

15 Sebab kamu tidak menerima roh 

perbudakan yang membuat kamu menjadi 

takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh 

yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh 

Roh itu kita berseru: “ya Abba, ya Bapa!”

16 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh 

kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel akan 

diselamatkan, seperti ada tertulis: “Dari Sion 

akan datang Penebus, Ia akan menyingkirkan 

segala kefasikan dari pada Yakub.

2 KORINTUS 3:7 Pelayanan yang memimpin 

kepada kematian terukir dengan huruf pada 

loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan 

Allah menyertainya waktu ia diberikan. 

Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka 

Musa begitu cemerlang, sehingga mata 

orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. 

Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan 

yang demikian

8 betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang 

menyertai pelayanan Roh!

2 KORINTUS 5:17 Jadi siapa yang ada di dalam 

Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama 

sudah berlalu, sesungguhnya yang baru 

sudah datang.

GALATIA 5:22 Tetapi buah Roh ialah: 

kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, 

kemurahan, kebaikan, kesetiaan,

GALATIA 6:15 Sebab bersunat atau tidak 

bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi 

ciptaan baru, itulah yang ada artinya.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Keluaran 19-20; Lukas 11:13; 
Kisah Para Rasul 2:14-47; 1 Korintus 3:16; Efesus 1:13,14; Efesus 
2:10; Titus 3:5,6; Ibrani 10:22; 1 Petrus 1:18,19,22; Yohanes 3:24; 

Yohanes 5:5.

E11 Mesias akan memberikan hidup kekal.

E27 Memberikan sebuah hati yang baru dan 

roh yang baru.

G06 Tempat tinggal Roh Kudus.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

H10 Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

YEHEZKIEL 37:1-8

YEHEZKIEL 37:9 Maka firman-Nya kepadaku: 

“Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, 

bernubuatlah, hai anak manusia, dan 

katakanlah kepada nafas hidup itu: Beginilah 

firman Tuhan ALLAH: Hai nafas hidup, 

datanglah dari keempat penjuru angin, 

dan berembuslah ke dalam orang-orang 

yang terbunuh ini, supaya mereka hidup 
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kembali.”

10 Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-

Nya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk 

di dalam mereka, sehingga mereka hidup 

kembali. Mereka menjejakkan kakinya, 

suatu tentara yang sangat besar.

11 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak 

manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh 

kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri 

mengatakan: Tulang-tulang kami sudah 

menjadi kering, dan pengharapan kami 

sudah lenyap, kami sudah hilang.

12 Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan 

kepada mereka: Beginilah firman Tuhan 

ALLAH: Sungguh, Aku membuka kubur-

kuburmu dan membangkitkan kamu, hai 

umat-Ku, dari dalamnya, dan Aku akan 

membawa kamu ke tanah Israel.

13 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah 

TUHAN, pada saat Aku membuka kubur-

kuburmu dan membangkitkan kamu, hai 

umat-Ku, dari dalamnya.

14 Aku akan memberikan Roh-Ku ke 

dalammu, sehingga kamu hidup kembali 

dan Aku akan membiarkan kamu tinggal 

di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui 

bahwa Aku, TUHAN, yang mengatakannya 

dan membuatnya, demikianlah firman 

TUHAN.”

YESAYA 66:14 Apabila kamu melihatnya, 

hatimu akan girang, dan kamu akan seperti 

rumput muda yang tumbuh dengan lebat; 

maka tangan TUHAN akan nyata kepada 

hamba-hamba-Nya, dan amarah-Nya kepada 

musuh-musuh-Nya.

YEHEZKIEL 28:25 Beginilah firman Tuhan 

ALLAH: Pada saat Aku mengumpulkan 

kaum Israel dari tengah suku-suku 

bangsa, di mana mereka berserak dan Aku 

menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka 

di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka 

akan diam di tanah mereka yang telah 

Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub.

HOSEA 6:2 Ia akan menghidupkan kita 

sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia 

akan membangkitkan kita, dan kita akan 

hidup di hadapan-Nya.

AMOS 9:14 Aku akan memulihkan 

kembali umat-Ku Israel: mereka akan 

membangun kota-kota yang licin tandas 

dan mendiaminya; mereka akan menanami 

kebun-kebun anggur dan minum 

anggurnya; mereka akan membuat kebun-

kebun buah-buahan dan makan buahnya.

15 Maka Aku akan menanam mereka di tanah 

mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi 

dari tanah yang telah Kuberikan kepada 

mereka,” firman TUHAN, Allahmu.

ROMA 8:11 Dan jika Roh Dia, yang telah 

membangkitkan Yesus dari antara orang 

mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang 

telah membangkitkan Kristus Yesus dari 

antara orang mati, akan menghidupkan juga 

tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang 

diam di dalam kamu.

ROMA 11:1 Maka aku bertanya: Adakah 

Allah mungkin telah menolak umat-Nya? 

Sekali-kali tidak! Karena aku sendiripun 

orang Israel, dari keturunan Abraham, dari 

suku Benyamin.

2 Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-

Nya. Ataukah kamu tidak tahu, apa yang 

dikatakan Kitab Suci tentang Elia, waktu ia 

mengadukan Israel kepada Allah:

3 Tuhan, nabi-nabi-Mu telah mereka 
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bunuh, mezbah-mezbah-Mu telah mereka 

runtuhkan; hanya aku seorang dirilah yang 

masih hidup dan mereka ingin mencabut 

nyawaku.

4 Tetapi bagaimanakah firman Allah 

kepadanya? “Aku masih meninggalkan tujuh 

ribu orang bagi-Ku, yang tidak pernah sujud 

menyembah Baal.”

5 Demikian juga pada waktu ini ada tinggal 

suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia.

ROMA 11:24 Sebab jika kamu telah 

dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun 

liar, dan bertentangan dengan keadaanmu 

itu kamu telah dicangkokkan pada pohon 

zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang 

menurut asal mereka akan dicangkokkan 

pada pohon zaitun mereka sendiri.

25 Sebab, saudara-saudara, supaya kamu 

jangan menganggap dirimu pandai, aku 

mau agar kamu mengetahui rahasia ini: 

Sebagian dari Israel telah menjadi tegar 

sampai jumlah yang penuh dari bangsa-

bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

ROMA 11:32 Sebab Allah telah 

mengurung semua orang dalam 

ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan 

kemurahan-Nya atas mereka semua.
Lihat juga #1; #2; #5; Mazmur 126:2,3; Yesaya 32:15; Yeremia 

33:24-26; Yehezkiel 11:19; Yehezkiel 16:62,63; Yehezkiel 36:24-31; 
Yehezkiel 37:21,25; Yehezkiel 39:29; Yoel 2:28.

E17 Mesias akan membangun sebuah bait 

Allah.

E18 Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H10 Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

YEHEZKIEL 37:21 katakanlah kepadanya: 

Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, 

Aku menjemput orang Israel dari tengah 

bangsa-bangsa, ke mana mereka pergi; Aku 

akan mengumpulkan mereka dari segala 

penjuru dan akan membawa mereka ke 

tanah mereka.

22 Aku akan menjadikan mereka satu bangsa 

di tanah mereka, di atas gunung-gunung 

Israel, dan satu raja memerintah mereka 

seluruhnya; mereka tidak lagi menjadi dua 

bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua 

kerajaan.

23 Mereka tidak lagi menajiskan dirinya 

dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa 

mereka yang menjijikkan atau dengan 

semua pelanggaran mereka. Tetapi Aku 

akan melepaskan mereka dari segala 

penyelewengan mereka, dengan mana 

mereka berbuat dosa, dan mentahirkan 

mereka, sehingga mereka akan menjadi 

umat-Ku dan Aku akan menjadi Allahnya.

24 Maka hamba-Ku Daud akan menjadi 

rajanya, dan mereka semuanya akan 

mempunyai satu gembala. Mereka akan 

hidup menurut peraturan-peraturan-Ku dan 

melakukan ketetapan-ketetapan-Ku dengan 

setia.

25 Mereka akan tinggal di tanah yang 

Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di 

mana nenek moyang mereka tinggal, ya, 
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mereka, anak-anak mereka maupun cucu 

cicit mereka akan tinggal di sana untuk 

selama-lamanya dan hamba-Ku Daud 

menjadi raja mereka untuk selama-lamanya.

26 Aku akan mengadakan perjanjian damai 

dengan mereka, dan itu akan menjadi 

perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku 

akan memberkati mereka dan membuat 

mereka banyak dan memberikan tempat 

kudus-Ku di tengah-tengah mereka untuk 

selama-lamanya.

27 Tempat kediaman-Kupun akan ada pada 

mereka dan Aku akan menjadi Allah mereka 

dan mereka akan menjadi umat-Ku.

28 Maka bangsa-bangsa akan mengetahui 

bahwa Aku, TUHAN, menguduskan Israel, 

pada waktu tempat kudus-Ku berada di 

tengah-tengah mereka untuk selama-

lamanya.”

YEHEZKIEL 11:19 Aku akan memberikan 

mereka hati yang lain dan roh yang baru 

di dalam batin mereka; juga Aku akan 

menjauhkan dari tubuh mereka hati yang 

keras dan memberikan mereka hati yang 

taat,

20 supaya mereka hidup menurut segala 

ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-K 

dengan setia; maka mereka akan menjadi 

umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah 

mereka.

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

YOHANES 10:14 Akulah gembala yang baik 

dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan 

domba-domba-Ku mengenal Aku

15 sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku 

mengenal Bapa, dan Aku memberikan 

nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku.

16 Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang 

bukan dari kandang ini; domba-domba 

itu harus Kutuntun juga dan mereka akan 

mendengarkan suara-Ku dan mereka akan 

menjadi satu kawanan dengan satu gembala.

17 Bapa mengasihi Aku, oleh karena Aku 

memberikan nyawa-Ku untuk menerimanya 

kembali.

ROMA 11:15 Sebab jika penolakan mereka 

berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah 

penerimaan mereka mempunyai arti lain 

dari pada hidup dari antara orang mati?

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

2 KORINTUS 6:16 Apakah hubungan bait Allah 

dengan berhala? Karena kita adalah bait dari 

Allah yang hidup menurut firman Allah 

ini: “Aku akan diam bersama-sama dengan 

mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, 

dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan 

mereka akan menjadi umat-Ku.
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KOLOSE 2:9 Sebab dalam Dialah berdiam 

secara jasmaniah seluruh kepenuhan ke-

Allahan,

IBRANI 12:22 Tetapi kamu sudah datang 

ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu 

malaikat, suatu kumpulan yang meriah,

23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, yang 

namanya terdaftar di sorga, dan kepada 

Allah, yang menghakimi semua orang, dan 

kepada roh-roh orang-orang benar yang 

telah menjadi sempurna,

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

WAHYU 21:22 Dan aku tidak melihat Bait 

Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang 

Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian 

juga Anak Domba itu.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Kejadian 17:7; Keluaran 31:13; 
Ulangan 30:1-10; 2 Samuel 23:5; Mazmur 126:1-6; Yesaya 9:5,6; 
Yesaya 27:6,12,13; Yesaya 40:11; Yesaya 43:5,6; Yesaya 49:8-26; 

Yesaya 55:3,4; Yesaya 59:20,21; Yesaya 60:21,22; Yeremia 16:14-17; 
Yeremia 23:3-8; Yeremia 30:3,8-11,17-22; Yeremia 31:8-10,27,32-

40; Yeremia 32:37-44; Yeremia 33:7-26; Yeremia 50:4,5; Yehezkiel 
11:11-16; Yehezkiel 14:11; Yehezkiel 20:12,43; Yehezkiel 28:25,26; 
Yehezkiel 34:13,23-25; Yehezkiel 36:23-31,36-38; Yehezkiel 38:23; 

Yehezkiel 39:7; Yehezkiel 43:7-9; Daniel 2:44,45; Hosea 1:11; 
Hosea 2:18-23; Hosea 3:4,5; Hosea 14:5-8; Amos 9:14,15; Obaja 

1:17-21; Mikha 5:1-3,8,12,12; Yoel 3:20; Zakharia 2:2-6; Zakharia 
6:12,13; Zakharia 8:4,5; Zakharia 13:1,2; Zakharia 14:11,21; 1 

Korintus 1:30; 1 Tesalonika 5:23; Efesus 5:25,26.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YEHEZKIEL 38:16 Engkau bangkit melawan 

umat-Ku Israel seperti awan yang menutupi 

seluruh bumi. Pada hari yang terkemudian 

akan terjadi hal itu dan Aku akan membawa 

engkau untuk melawan tanah-Ku, supaya 

bangsa-bangsa mengenal Aku, pada 

saat Aku menunjukkan kekudusan-Ku 

kepadamu di hadapan mereka, hai Gog.

ZAKHARIA 12:9 Maka pada waktu itu Aku 

berikhtiar untuk memunahkan segala 

bangsa yang menyerang Yerusalem.”

2 TIMOTIUS 3:1 Ketahuilah bahwa pada hari-

hari terakhir akan datang masa yang sukar.

Lihat juga #1; #4; Yesaya 2:2; Yehezkiel 36:23; Yehezkiel 38:8,23; 
Yehezkiel 39:21; Daniel 10:14; Mikha 4:1; 7:15-17.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YEHEZKIEL 38:18 Pada waktu itu, pada 

saat Gog datang melawan tanah Israel, 

demikianlah firman Tuhan ALLAH, amarah-

Ku akan timbul. Dalam murka-Ku,

IBRANI 12:29 Sebab Allah kita adalah api 

yang menghanguskan.

Lihat juga Yehezkiel 36:5,6; Mazmur 18:8,9; Mazmur 89:47.
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H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YEHEZKIEL 38:19 dalam cemburu-Ku dan 

dalam api kemurkaan-Ku Aku akan 

berfirman: Pada hari itu pasti terjadi gempa 

bumi yang dahsyat di tanah Israel.

IBRANI 12:26 Waktu itu suara-Nya 

menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia 

memberikan janji: “Satu kali lagi Aku akan 

menggoncangkan bukan hanya bumi saja, 

melainkan langit juga.”

WAHYU 11:13 Pada saat itu terjadilah 

gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh 

bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh 

ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan 

orang-orang lain sangat ketakutan, lalu 

memuliakan Allah yang di sorga.

Lihat juga Yesaya 42:13; Yehezkiel 39:25; Yoel 2:18; Yoel 3:16; 
Hagai 2:6,7,20,22; Zakharia 1:14; Zakharia 14:3-5; Wahyu 16:10.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YEHEZKIEL 38:20 Ikan-ikan di laut, burung-

burung di udara, binatang-binatang hutan, 

segala binatang melata yang merayap di 

bumi dan semua manusia yang ada di 

atas bumi akan gentar melihat wajah-Ku. 

Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng 

gunung akan longsor dan tiap tembok akan 

roboh ke tanah.

WAHYU 6:12 Maka aku melihat, ketika 

Anak Domba itu membuka meterai yang 

keenam, sesungguhnya terjadilah gempa 

bumi yang dahsyat dan matahari menjadi 

hitam bagaikan karung rambut dan bulan 

menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.

13 Dan bintang-bintang di langit berjatuhan 

ke atas bumi bagaikan pohon ara 

menggugurkan buah-buahnya yang mentah, 

apabila ia digoncang angin yang kencang.

Lihat juga #6; Yesaya 30:25; Yeremia 4:23-26; Hosea 4:3; 
Zakharia 14:3-5.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YEHEZKIEL 38:21 Dan Aku akan memanggil 

segala macam kekejutan terhadap Gog, 

demikianlah firman Tuhan ALLAH, 

sehingga pedang seorang akan memakan 

yang lain.

22 Aku akan menghukum dia dengan 

sampar dan tumpahan darah; Aku akan 

menurunkan hujan lebat, rambun, api 

dan hujan belerang ke atasnya dan ke atas 

tentaranya dan ke atas banyak bangsa yang 

menyertai dia.

HAGAI 2:22 “Katakanlah kepada 

Zerubabel, bupati Yehuda, begini: Aku akan 

menggoncangkan langit dan bumi

23 dan akan menunggangbalikkan takhta 

raja-raja; Aku akan memunahkan 

kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan 

akan menjungkirbalikkan kereta dan 

pengendaranya; kuda dan pengendaranya 

akan mati rebah, masing-masing oleh 

pedang temannya.

WAHYU 11:19 Maka terbukalah Bait Suci 

Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut 
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perjanjian-Nya di dalam Bait Suci itu dan 

terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa 

bumi dan hujan es lebat.

WAHYU 16:21 Dan hujan es besar, seberat 

seratus pon, jatuh dari langit menimpa 

manusia, dan manusia menghujat Allah 

karena malapetaka hujan es itu, sebab 

malapetaka itu sangat dahsyat.

Lihat juga #6; Mazmur 11:6; Yesaya 28:17; Yesaya 29:6; Yesaya 
54:17; Yeremia 25:31; Yehezkiel 13:11; Zakharia 12:2,9.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YEHEZKIEL 38:23 Aku akan menunjukkan 

kebesaran-Ku dan kekudusan-Ku dan 

menyatakan diri-Ku di hadapan bangsa-

bangsa yang banyak, dan mereka akan 

mengetahui bahwa Akulah TUHAN.

MATIUS 24:35 Langit dan bumi akan 

berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan 

berlalu.

2 TESALONIKA 1:7 dan untuk 

memberikan kelegaan kepada kamu yang 

ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu 

Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan 

diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-

malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api 

yang bernyala-nyala,

8 dan mengadakan pembalasan terhadap 

mereka yang tidak mau mengenal Allah dan 

tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita.

IBRANI 12:26 Waktu itu suara-Nya 

menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia 

memberikan janji: “Satu kali lagi Aku akan 

menggoncangkan bukan hanya bumi saja, 

melainkan langit juga.”

27 Ungkapan “Satu kali lagi” menunjuk 

kepada perubahan pada apa yang dapat 

digoncangkan, karena ia dijadikan supaya 

tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.

28 Jadi, karena kita menerima kerajaan yang 

tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap 

syukur dan beribadah kepada Allah menurut 

cara yang berkenan kepada-Nya, dengan 

hormat dan takut.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 15:3 Dan mereka menyanyikan 

nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian 

Anak Domba, bunyinya: “Besar dan ajaib 

segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang 

Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, 

ya Raja segala bangsa!

4 Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan 

yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab 

Engkau saja yang kudus; karena semua 

bangsa akan datang dan sujud menyembah 

Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala 

penghakiman-Mu.”

WAHYU 19:1 Kemudian dari pada itu 

aku mendengar seperti suara yang nyaring 

dari himpunan besar orang banyak di 

sorga, katanya: “Haleluya! Keselamatan dan 

kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah 

YEHEZKIEL



365

kita,

2 sebab benar dan adil segala penghakiman-

Nya, karena Ialah yang telah menghakimi 

pelacur besar itu, yang merusakkan bumi 

dengan percabulannya; dan Ialah yang telah 

membalaskan darah hamba-hamba-Nya atas 

pelacur itu.”

3 Dan untuk kedua kalinya mereka berkata: 

“Haleluya! Ya, asapnya naik sampai selama-

lamanya.”

4 Dan kedua puluh empat tua-tua dan 

keempat makhluk itu tersungkur dan 

menyembah Allah yang duduk di atas takhta 

itu, dan mereka berkata: “Amin, Haleluya.”

5 Maka kedengaranlah suatu suara dari takhta 

itu: “Pujilah Allah kita, hai kamu semua 

hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik 

kecil maupun besar!”

6 Lalu aku mendengar seperti suara 

himpunan besar orang banyak, seperti desau 

air bah dan seperti deru guruh yang hebat, 

katanya: “Haleluya! Karena Tuhan, Allah 

kita, Yang Mahakuasa, telah menjadi raja.

WAHYU 21:1 Lalu aku melihat langit 

yang baru dan bumi yang baru, sebab langit 

yang pertama dan bumi yang pertama telah 

berlalu, dan lautpun tidak ada lagi.

Lihat juga #1; #5; #6; Yehezkiel 36:23; Yehezkiel 37:28; 2 Petrus 
3:10,11.

E27 Memberikan sebuah hati yang baru dan 

roh yang baru.

G04 Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

YEHEZKIEL 39:6 Aku mendatangkan api 

ke atas Magog dan ke atas orang-orang 

yang diam di daerah pesisir dengan aman 

tenteram, dan mereka akan mengetahui 

bahwa Akulah TUHAN.

7 Dan Aku akan menyatakan nama-Ku yang 

kudus di tengah-tengah umat-Ku Israel dan 

Aku tidak lagi membiarkan nama-Ku yang 

kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa 

akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, 

Yang Mahakudus di Israel.

8 Sungguh, pasti datang dan terjadi, yaitu hari 

yang sudah Kufirmankan.

21 Aku akan membuat kuasa kemuliaan-Ku 

berlaku atas bangsa-bangsa dan mereka 

semua melihat hukuman yang akan 

Kujatuhkan dan melihat tangan-Ku yang 

akan memukul mereka.

22 Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa 

Akulah TUHAN, Allah mereka, mulai hari 

itu dan seterusnya.

23 Dan bangsa-bangsa akan mengetahui 

bahwa karena kesalahannya kaum Israel 

harus pergi ke dalam pembuangan, dan 

sebab mereka berobah setia terhadap Aku, 

Aku menyembunyikan wajah-Ku terhadap 

mereka. Dan Aku menyerahkan mereka ke 

dalam tangan lawan-lawannya dan mereka 

semuanya mati rebah oleh pedang.

24 Selaras dengan kenajisan dan durhaka 

mereka Kuperlakukan mereka dan 

Kusembunyikan wajah-Ku terhadap mereka.
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25 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan 

ALLAH: Sekarang, Aku akan memulihkan 

keadaan Yakub dan akan menyayangi 

seluruh kaum Israel dan cemburu-Ku 

timbul untuk mempertahankan nama-Ku 

yang kudus.

26 Mereka akan melupakan noda mereka 

dan segala ketidaksetiaan mereka, yang 

dilakukannya terhadap Aku, kalau mereka 

sudah diam kembali di tanah mereka 

dengan aman tenteram dengan tidak 

dikejutkan oleh apapun,

27 dan kalau Aku sudah membawa mereka 

kembali dari tengah bangsa-bangsa 

dan mengumpulkan mereka dari tanah 

musuh-musuh mereka dan pada saat Aku 

menunjukkan kekudusan-Ku kepada mereka 

di hadapan bangsa-bangsa yang banyak.

28 Dan mereka akan mengetahui bahwa 

Akulah TUHAN, Allah mereka, yang 

membawa mereka ke dalam pembuangan di 

tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan 

mereka kembali di tanahnya dan Aku tidak 

membiarkan seorangpun dari padanya 

tinggal di sana.

29 Aku tidak lagi menyembunyikan wajah-Ku 

terhadap mereka, kalau Aku mencurahkan 

Roh-Ku ke atas kaum Israel, demikianlah 

firman Tuhan ALLAH.”

YOEL 2:28 Kemudian dari pada itu 

akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan 

Roh-Ku ke atas semua manusia, maka 

anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan 

bernubuat; orang-orangmu yang tua akan 

mendapat mimpi, teruna-terunamu akan 

mendapat penglihatan-penglihatan.

29 Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan 

perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada 

hari-hari itu.

YOHANES 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, 

yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-

satunya Allah yang benar, dan mengenal 

Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

KISAH PARA RASUL 2:33 Dan sesudah Ia 

ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan 

menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, 

maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat 

dan dengar di sini.

ROMA 9:6 Akan tetapi firman Allah 

tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua 

orang yang berasal dari Israel adalah orang 

Israel,

7 dan juga tidak semua yang terhitung 

keturunan Abraham adalah anak Abraham, 

tetapi: “Yang berasal dari Ishak yang akan 

disebut keturunanmu.”

8 Artinya: bukan anak-anak menurut daging 

adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak 

perjanjian yang disebut keturunan yang 

benar.

ROMA 11:1 Maka aku bertanya: Adakah 

Allah mungkin telah menolak umat-Nya? 

Sekali-kali tidak! Karena aku sendiripun 

orang Israel, dari keturunan Abraham, dari 

suku Benyamin.

2 Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-

Nya. Ataukah kamu tidak tahu, apa yang 

dikatakan Kitab Suci tentang Elia, waktu ia 

mengadukan Israel kepada Allah:

3 Tuhan, nabi-nabi-Mu telah mereka 

bunuh, mezbah-mezbah-Mu telah mereka 

runtuhkan; hanya aku seorang dirilah yang 

masih hidup dan mereka ingin mencabut 

nyawaku.

4 Tetapi bagaimanakah firman Allah 

kepadanya? “Aku masih meninggalkan tujuh 
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ribu orang bagi-Ku, yang tidak pernah sujud 

menyembah Baal.”

5 Demikian juga pada waktu ini ada tinggal 

suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia.

6 Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih 

karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, 

sebab jika tidak demikian, maka kasih 

karunia itu bukan lagi kasih karunia.

7 Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh 

apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang 

terpilih telah memperolehnya. Dan orang-

orang yang lain telah tegar hatinya,

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

28 Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah 

oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan 

mereka adalah kekasih Allah oleh karena 

nenek moyang.

29 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia 

dan panggilan-Nya.

30 Sebab sama seperti kamu dahulu tidak 

taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh 

kemurahan oleh ketidaktaatan mereka,

31 demikian juga mereka sekarang tidak 

taat, supaya oleh kemurahan yang telah 

kamu peroleh, mereka juga akan beroleh 

kemurahan.

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Yehezkiel 40-48; Kisah Para Rasul 
2:14-18; Yohanes 3:24.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YEHEZKIEL 47:6 Lalu ia berkata kepadaku: 

“Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?” 

Kemudian ia membawa aku kembali 

menyusur tepi sungai.

7 Dalam perjalanan pulang, sungguh, 

sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak 

pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana.

8 Ia berkata kepadaku: “Sungai ini mengalir 

menuju wilayah timur, dan menurun ke 

Araba-Yordan, dan bermuara di Laut Asin, 

air yang mengandung banyak garam dan air 

itu menjadi tawar,

9 sehingga ke mana saja sungai itu mengalir, 

segala makhluk hidup yang berkeriapan di 

sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi 

sangat banyak, sebab ke mana saja air itu 

sampai, air laut di situ menjadi tawar dan ke 

mana saja sungai itu mengalir, semuanya di 

sana hidup.

10 Maka penangkap-penangkap ikan penuh 

sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi 

sampai En-Eglaim; daerah itu menjadi 

penjemuran pukat dan di sungai itu ada 

berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut 

besar, sangat banyak.

11 Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya 

tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat 

mengambil garam.

12 Pada kedua tepi sungai itu tumbuh 

bermacam-macam pohon buah-buahan, 

yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak 

habis-habis; tiap bulan ada lagi buahnya 

yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat 

air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi 

makanan dan daunnya menjadi obat.”

YEHEZKIEL 47:13-23
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MATIUS 4:18 Dan ketika Yesus sedang 

berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat 

dua orang bersaudara, yaitu Simon yang 

disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. 

Mereka sedang menebarkan jala di danau, 

sebab mereka penjala ikan.

19 Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah 

Aku, dan kamu akan Kujadikan penjala 

manusia.”

20 Lalu merekapun segera meninggalkan 

jalanya dan mengikuti Dia.

MATIUS 13:47 Demikian pula hal Kerajaan 

Sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan 

di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai 

jenis ikan.

48 Setelah penuh, pukat itupun diseret orang 

ke pantai, lalu duduklah mereka dan 

mengumpulkan ikan yang baik ke dalam 

pasu dan ikan yang tidak baik mereka 

buang.

49 Demikianlah juga pada akhir zaman: 

Malaikat-malaikat akan datang memisahkan 

orang jahat dari orang benar,

WAHYU 22:1 Lalu ia menunjukkan 

kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih 

bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari 

takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.

2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di 

seberang-menyeberang sungai itu, ada 

pohon-pohon kehidupan yang berbuah 

dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan 

daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.

Lihat juga #1; #2; #5; Kejadian 2:10; Bilangan 34:1-12; Mazmur 
65:10; Yesaya 43:19,20.
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H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H10 Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

DANIEL 2:34 Sementara tuanku 

melihatnya, terungkit lepas sebuah batu 

tanpa perbuatan tangan manusia, lalu 

menimpa patung itu, tepat pada kakinya 

yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga 

remuk.

35 Maka dengan sekaligus diremukkannyalah 

juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan 

emas itu, dan semuanya menjadi seperti 

sekam di tempat pengirikan pada musim 

panas, lalu angin menghembuskannya, 

sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang 

ditemukan. Tetapi batu yang menimpa 

patung itu menjadi gunung besar yang 

memenuhi seluruh bumi.

44 Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta 

langit akan mendirikan suatu kerajaan 

yang tidak akan binasa sampai selama-

lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih 

lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu 

akan meremukkan segala kerajaan dan 

menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri 

akan tetap untuk selama-lamanya,

45 tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa 

tanpa perbuatan tangan manusia sebuah 

batu terungkit lepas dari gunung dan 

meremukkan besi, tembaga, tanah liat, 

perak dan emas itu. Allah yang maha besar 

telah memberitahukan kepada tuanku raja 

apa yang akan terjadi di kemudian hari; 

mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat 

dipercayai.”

2 SAMUEL 7:16 Keluarga dan kerajaanmu 

akan kokoh untuk selama-lamanya di 

hadapan-Ku, takhtamu akan kokoh untuk 

selama-lamanya.”

YESAYA 9:5 Sebab seorang anak 

telah lahir untuk kita, seorang putera 

telah diberikan untuk kita; lambang 

pemerintahan ada di atas bahunya, dan 

namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, 

Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja 

Damai.

6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera 

tidak akan berkesudahan di atas takhta 

Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia 

mendasarkan dan mengokohkannya dengan 

keadilan dan kebenaran dari sekarang 

sampai selama-lamanya. Kecemburuan 

TUHAN semesta alam akan melakukan hal 

ini.

MATIUS 26:29 Akan tetapi Aku berkata 

kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak 

akan minum lagi hasil pokok anggur ini 

sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu 

yang baru, bersama-sama dengan kamu 

dalam Kerajaan Bapa-Ku.”

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

YOHANES 18:36 Jawab Yesus: “Kerajaan-Ku 

bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari 

dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah 

melawan, supaya Aku jangan diserahkan 

kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-

Ku bukan dari sini.”
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WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 12:10 Dan aku mendengar suara 

yang nyaring di sorga berkata: “Sekarang 

telah tiba keselamatan dan kuasa dan 

pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia 

yang diurapi-Nya, karena telah dilemparkan 

ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, 

yang mendakwa mereka siang dan malam di 

hadapan Allah kita.

Lihat juga #1.

B03 Mesias adalah Anak Manusia.

H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H10 Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

H11 Mesias akan dimuliakan.

DANIEL 7:13 Aku terus melihat dalam 

penglihatan malam itu, tampak datang 

dengan awan-awan dari langit seorang 

seperti anak manusia; datanglah ia kepada 

Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke 

hadapan-Nya.

14 Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan 

kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, 

maka orang-orang dari segala bangsa, suku 

bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. 

Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, 

yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya 

ialah kerajaan yang tidak akan musnah.

18 sesudah itu orang-orang kudus milik Yang 

Mahatinggi akan menerima pemerintahan, 

dan mereka akan memegang pemerintahan 

itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal 

selama-lamanya.

22 sampai Yang Lanjut Usianya itu datang 

dan keadilan diberikan kepada orang-orang 

kudus milik Yang Mahatinggi dan waktunya 

datang orang-orang kudus itu memegang 

pemerintahan.

27 Maka pemerintahan, kekuasaan dan 

kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah 

semesta langit akan diberikan kepada 

orang-orang kudus, umat Yang Mahatinggi: 

pemerintahan mereka adalah pemerintahan 

yang kekal, dan segala kekuasaan akan 

mengabdi dan patuh kepada mereka.

MATIUS 11:27 Semua telah diserahkan 

kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak 

seorangpun mengenal Anak selain Bapa, 

dan tidak seorangpun mengenal Bapa selain 

Anak dan orang yang kepadanya Anak itu 

berkenan menyatakannya.

MATIUS 24:30 Pada waktu itu akan tampak 

tanda Anak Manusia di langit dan semua 

bangsa di bumi akan meratap dan mereka 

akan melihat Anak Manusia itu datang di 

atas awan-awan di langit dengan segala 

kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

MATIUS 25:31 Apabila Anak Manusia datang 

dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat 

bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan 

bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.
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MATIUS 26:64 Jawab Yesus: “Engkau telah 

mengatakannya. Akan tetapi, Aku berkata 

kepadamu, mulai sekarang kamu akan 

melihat Anak Manusia duduk di sebelah 

kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas 

awan-awan di langit.”

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 

bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,

20 dan ajarlah mereka melakukan segala 

sesuatu yang telah Kuperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai 

kamu senantiasa sampai kepada akhir 

zaman.”

LUKAS 10:22 Semua telah diserahkan 

kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak ada 

seorangpun yang tahu siapakah Anak selain 

Bapa, dan siapakah Bapa selain Anak dan 

orang yang kepadanya Anak itu berkenan 

menyatakan hal itu.”

LUKAS 21:27 Pada waktu itu orang akan 

melihat Anak Manusia datang dalam awan 

dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-

Nya.

YOHANES 3:35 Bapa mengasihi Anak dan 

telah menyerahkan segala sesuatu kepada-

Nya.

YOHANES 5:22 Bapa tidak menghakimi 

siapapun, melainkan telah menyerahkan 

penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,

23 supaya semua orang menghormati Anak 

sama seperti mereka menghormati Bapa. 

Barangsiapa tidak menghormati Anak, 

ia juga tidak menghormati Bapa, yang 

mengutus Dia.

YOHANES 5:27 Dan Ia telah memberikan 

kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, 

karena Ia adalah Anak Manusia.

EFESUS 1:19 dan betapa hebat kuasa-

Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan 

kekuatan kuasa-Nya,

20 yang dikerjakan-Nya di dalam Kristus 

dengan membangkitkan Dia dari antara 

orang mati dan mendudukkan Dia di 

sebelah kanan-Nya di sorga,

21 jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan 

penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan 

tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan 

hanya di dunia ini saja, melainkan juga di 

dunia yang akan datang.

22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di 

bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-

Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari 

segala yang ada.

2 TIMOTIUS 2:12 jika kita bertekun, kitapun 

akan ikut memerintah dengan Dia; jika kita 

menyangkal Dia, Diapun akan menyangkal 

kita;

IBRANI 12:28 Jadi, karena kita menerima 

kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah 

kita mengucap syukur dan beribadah kepada 

Allah menurut cara yang berkenan kepada-

Nya, dengan hormat dan takut.

WAHYU 1:7 Lihatlah, Ia datang dengan 

awan-awan dan setiap mata akan melihat 

Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. 

Dan semua bangsa di bumi akan meratapi 
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Dia. Ya, amin.

WAHYU 2:26 Dan barangsiapa 

menang dan melakukan pekerjaan-Ku 

sampai kesudahannya, kepadanya akan 

Kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa;

27 dan ia akan memerintah mereka dengan 

tongkat besi; mereka akan diremukkan 

seperti tembikar tukang periuk--sama seperti 

yang Kuterima dari Bapa-Ku--

WAHYU 5:9 Dan mereka menyanyikan 

suatu nyanyian baru katanya: “Engkau layak 

menerima gulungan kitab itu dan membuka 

meterai-meterainya; karena Engkau telah 

disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 

telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-

tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.

10 Dan Engkau telah membuat mereka 

menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-

imam bagi Allah kita, dan mereka akan 

memerintah sebagai raja di bumi.”

WAHYU 20:6 Berbahagia dan kuduslah ia, 

yang mendapat bagian dalam kebangkitan 

pertama itu. Kematian yang kedua tidak 

berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka 

akan menjadi imam-imam Allah dan 

Kristus, dan mereka akan memerintah 

sebagai raja bersama-sama dengan Dia, 

seribu tahun lamanya.

WAHYU 22:5 Dan malam tidak akan ada 

lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan 

cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab 

Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan 

mereka akan memerintah sebagai raja 

sampai selama-lamanya.

Lihat juga #1; #5; Mazmur 8:7; Yehezkiel 1:26; Matius 13:41; 
Markus 14:61,62; Yohanes 3:13; Yohanes 12:34; Kisah Para Rasul 

2:33-36; 1 Petrus 3:22; Wahyu 14:14.

E26 Karya penyelamatan oleh Mesias.

DANIEL 9:24 Tujuh puluh kali tujuh masa 

telah ditetapkan atas bangsamu dan atas 

kotamu yang kudus, untuk melenyapkan 

kefasikan, untuk mengakhiri dosa, 

untuk menghapuskan kesalahan, untuk 

mendatangkan keadilan yang kekal, untuk 

menggenapkan penglihatan dan nabi, dan 

untuk mengurapi yang maha kudus.

MATIUS 1:21 Ia akan melahirkan anak 

laki-laki dan engkau akan menamakan 

Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa 

mereka.”

MATIUS 11:13 Sebab semua nabi dan kitab 

Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

19 untuk memberitakan pembebasan kepada 

orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 

orang-orang buta, untuk membebaskan 

orang-orang yang tertindas, untuk 

memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 

datang.”

20 Kemudian Ia menutup kitab itu, 

memberikannya kembali kepada pejabat, 

lalu duduk; dan mata semua orang dalam 

rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya.

21 Lalu Ia memulai mengajar mereka, kata-

Nya: “Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu 

kamu mendengarnya.”
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LUKAS 24:25 Lalu Ia berkata kepada 

mereka: “Hai kamu orang bodoh, betapa 

lambannya hatimu, sehingga kamu tidak 

percaya segala sesuatu, yang telah dikatakan 

para nabi!

26 Bukankah Mesias harus menderita 

semuanya itu untuk masuk ke dalam 

kemuliaan-Nya?”

27 Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa 

yang tertulis tentang Dia dalam seluruh 

Kitab Suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan 

segala kitab nabi-nabi.

YOHANES 1:41 Andreas mula-mula bertemu 

dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata 

kepadanya: “Kami telah menemukan Mesias 

(artinya: Kristus).”

KISAH PARA RASUL 3:22 Bukankah 

telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan 

membangkitkan bagimu seorang nabi dari 

antara saudara-saudaramu, sama seperti 

aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu 

yang akan dikatakannya kepadamu.

ROMA 5:10 Sebab jikalau kita, ketika 

masih seteru, diperdamaikan dengan Allah 

oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, 

yang sekarang telah diperdamaikan, pasti 

akan diselamatkan oleh hidup-Nya!

2 KORINTUS 5:18 Dan semuanya ini dari 

Allah, yang dengan perantaraan Kristus 

telah mendamaikan kita dengan diri-Nya 

dan yang telah mempercayakan pelayanan 

pendamaian itu kepada kami.

19 Sebab Allah mendamaikan dunia dengan 

diri-Nya oleh Kristus dengan tidak 

memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia 

telah mempercayakan berita pendamaian itu 

kepada kami.

20 Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, 

seakan-akan Allah menasihati kamu dengan 

perantaraan kami; dalam nama Kristus 

kami meminta kepadamu: berilah dirimu 

didamaikan dengan Allah.

21 Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-

Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam 

Dia kita dibenarkan oleh Allah.

FILIPI 3:9 dan berada dalam Dia 

bukan dengan kebenaranku sendiri karena 

mentaati hukum Taurat, melainkan 

dengan kebenaran karena kepercayaan 

kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah 

anugerahkan berdasarkan kepercayaan.

KOLOSE 2:14 dengan menghapuskan 

surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan 

hukum mendakwa dan mengancam 

kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan 

memakukannya pada kayu salib:

IBRANI 1:8 Tetapi tentang Anak Ia 

berkata: “Takhta-Mu, ya Allah, tetap untuk 

seterusnya dan selamanya, dan tongkat 

kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran.

IBRANI 7:26 Sebab Imam Besar yang 

demikianlah yang kita perlukan: yaitu yang 

saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah 

dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi 

dari pada tingkat-tingkat sorga,

IBRANI 10:14 Sebab oleh satu korban saja 

Ia telah menyempurnakan untuk selama-

lamanya mereka yang Ia kuduskan.

1 YOHANES 3:8 barangsiapa yang tetap 

berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab 
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Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk 

inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, 

yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-

perbuatan Iblis itu.

Lihat juga Imamat 25:8; Bilangan 14:35; Mazmur 45:8; Yesaya 
53:10,11; Yesaya 56:1; Yesaya 61:1; Yeremia 23:5,6; Yehezkiel 4:6; 

Lukas 24:44,45; 1 Korintus 1:30; 2 Korintus 5:21; Kolose 1:20; 
Ibrani 2:17; Ibrani 9:11-14,26; Wahyu 14:6.

A07 Dia akan menjadi Mesias bagi Israel.

F01 Kematian Mesias telah dinubuatkan.

F04 Akibat penolakan kepada Mesias.

DANIEL 9:25 Maka ketahuilah dan 

pahamilah: dari saat firman itu keluar, 

yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan 

dibangun kembali, sampai pada kedatangan 

seorang yang diurapi, seorang raja, ada tujuh 

kali tujuh masa; dan enam puluh dua kali 

tujuh masa lamanya kota itu akan dibangun 

kembali dengan tanah lapang dan paritnya, 

tetapi di tengah-tengah kesulitan.

YESAYA 55:4 Sesungguhnya, Aku 

telah menetapkan dia menjadi saksi bagi 

bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan 

pemerintah bagi suku-suku bangsa;

MARKUS 13:14 Apabila kamu melihat 

Pembinasa keji berdiri di tempat yang 

tidak sepatutnya--para pembaca hendaklah 

memperhatikannya--maka orang-orang 

yang di Yudea haruslah melarikan diri ke 

pegunungan.

YOHANES 1:41 Andreas mula-mula bertemu 

dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata 

kepadanya: “Kami telah menemukan Mesias 

(artinya: Kristus).”

KISAH PARA RASUL 3:15 Demikianlah 

Ia, Pemimpin kepada hidup, telah kamu 

bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan 

Dia dari antara orang mati; dan tentang hal 

itu kami adalah saksi.

KISAH PARA RASUL 5:31 Dialah yang telah 

ditinggikan oleh Allah sendiri dengan 

tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan 

Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat 

dan menerima pengampunan dosa.

Lihat juga Yesaya 9:5; Mikha 5:1; Matius 24:15; Yohanes 4:25.

F01 Kematian Mesias telah dinubuatkan.

DANIEL 9:26 Sesudah keenam puluh 

dua kali tujuh masa itu akan disingkirkan 

seorang yang telah diurapi, padahal tidak 

ada salahnya apa-apa. Maka datanglah 

rakyat seorang raja memusnahkan kota 

dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan 

menemui ajalnya dalam air bah; dan sampai 

pada akhir zaman akan ada peperangan dan 

pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan.

YESAYA 53:8 Sesudah penahanan dan 

penghukuman ia terambil, dan tentang 

nasibnya siapakah yang memikirkannya? 

Sungguh, ia terputus dari negeri orang-

orang hidup, dan karena pemberontakan 

umat-Ku ia kena tulah.

MATIUS 24:2 Ia berkata kepada mereka: 

“Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya tidak satu 

batupun di sini akan dibiarkan terletak 

di atas batu yang lain; semuanya akan 

diruntuhkan.”

DANIEL



375

MARKUS 9:12 Jawab Yesus: “Memang Elia 

akan datang dahulu dan memulihkan segala 

sesuatu. Hanya, bagaimanakah dengan 

yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, 

bahwa Ia akan banyak menderita dan akan 

dihinakan?

MARKUS 13:2 Lalu Yesus berkata 

kepadanya: “Kaulihat gedung-gedung 

yang hebat ini? Tidak satu batupun akan 

dibiarkan terletak di atas batu yang lain, 

semuanya akan diruntuhkan.”

LUKAS 21:24 dan mereka akan tewas oleh 

mata pedang dan dibawa sebagai tawanan 

ke segala bangsa, dan Yerusalem akan 

diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak 

mengenal Allah, sampai genaplah zaman 

bangsa-bangsa itu.”

LUKAS 24:26 Bukankah Mesias harus 

menderita semuanya itu untuk masuk ke 

dalam kemuliaan-Nya?”

LUKAS 24:46 Kata-Nya kepada mereka: 

“Ada tertulis demikian: Mesias harus 

menderita dan bangkit dari antara orang 

mati pada hari yang ketiga,

YOHANES 11:51 Hal itu dikatakannya bukan 

dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam 

Besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa 

Yesus akan mati untuk bangsa itu,

52 dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga 

untuk mengumpulkan dan mempersatukan 

anak-anak Allah yang tercerai-berai.

YOHANES 12:32 dan Aku, apabila Aku 

ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik 

semua orang datang kepada-Ku.”

33 Ini dikatakan-Nya untuk menyatakan 

bagaimana caranya Ia akan mati.

34 Lalu jawab orang banyak itu: “Kami telah 

mendengar dari hukum Taurat, bahwa 

Mesias tetap hidup selama-lamanya; 

bagaimana mungkin Engkau mengatakan, 

bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? 

Siapakah Anak Manusia itu?”

Lihat juga Lukas 19:43,44; Lukas 21:6; 1 Petrus 2:24; 1 Petrus 3:18.

F04 Akibat penolakan kepada Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

DANIEL 9:27 Raja itu akan membuat 

perjanjian itu menjadi berat bagi banyak 

orang selama satu kali tujuh masa. Pada 

pertengahan tujuh masa itu ia akan 

menghentikan korban sembelihan dan 

korban santapan; dan di atas sayap kekejian 

akan datang yang membinasakan, sampai 

pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa 

yang membinasakan itu.”

MATIUS 24:14 Dan Injil Kerajaan ini 

akan diberitakan di seluruh dunia menjadi 

kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu 

barulah tiba kesudahannya.”

15 Jadi apabila kamu melihat Pembinasa keji 

berdiri di tempat kudus, menurut firman 

yang disampaikan oleh nabi Daniel--para 

pembaca hendaklah memperhatikannya--

MARKUS 13:14 Apabila kamu melihat 

Pembinasa keji berdiri di tempat yang 

tidak sepatutnya--para pembaca hendaklah 

memperhatikannya--maka orang-orang 
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yang di Yudea haruslah melarikan diri ke 

pegunungan.

LUKAS 21:20 Apabila kamu melihat 

Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, 

ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah 

dekat.

21 Pada waktu itu orang-orang yang berada di 

Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, 

dan orang-orang yang berada di dalam kota 

harus mengungsi, dan orang-orang yang 

berada di pedusunan jangan masuk lagi ke 

dalam kota,

22 sebab itulah masa pembalasan di mana akan 

genap semua yang ada tertulis.

23 Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau 

yang menyusukan bayi pada masa itu! Sebab 

akan datang kesesakan yang dahsyat atas 

seluruh negeri dan murka atas bangsa ini,

24 dan mereka akan tewas oleh mata pedang 

dan dibawa sebagai tawanan ke segala 

bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak 

oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal 

Allah, sampai genaplah zaman bangsa-

bangsa itu.”

Lihat juga Ulangan 4:26-28; Ulangan 28:15; Ulangan 31:28,29; 
Yesaya 10:22,23; Yesaya 28:22; Daniel 8:13; Daniel 11:36; Daniel 

12:11; 1 Tesalonika 2:14-16.

B18 Kekudusan, keindahan dan kemuliaan 

Mesias.

DANIEL 10:5 kuangkat mukaku, lalu 

kulihat, tampak seorang yang berpakaian 

kain lenan dan berikat pinggang emas dari 

ufas.

6 Tubuhnya seperti permata Tarsis dan 

wajahnya seperti cahaya kilat; matanya 

seperti suluh yang menyala-nyala, lengan 

dan kakinya seperti kilau tembaga yang 

digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh 

orang banyak.

WAHYU 1:13 Dan di tengah-tengah kaki 

dian itu ada seorang serupa Anak Manusia, 

berpakaian jubah yang panjangnya sampai 

di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat 

pinggang dari emas.

14 Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu 

yang putih metah, dan mata-Nya bagaikan 

nyala api.

15 Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga 

membara di dalam perapian; suara-Nya 

bagaikan desau air bah.

16 Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang 

tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar 

sebilah pedang tajam bermata dua, dan 

wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari 

yang terik.

17 Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku 

di depan kaki-Nya sama seperti orang yang 

mati; tetapi Ia meletakkan tangan kanan-Nya 

di atasku, lalu berkata: “Jangan takut! Aku 

adalah Yang Awal dan Yang Akhir,

Lihat juga Matius 17:2; Lukas 9:29; Wahyu 19:12.

H02 Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

DANIEL 12:1 Pada waktu itu juga akan 

muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang 

akan mendampingi anak-anak bangsamu; 

dan akan ada suatu waktu kesesakan yang 

besar, seperti yang belum pernah terjadi 

sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu 

itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan 

terluput, yakni barangsiapa yang didapati 
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namanya tertulis dalam Kitab itu.

YESAYA 4:3 Dan orang yang tertinggal 

di Sion dan yang tersisa di Yerusalem 

akan disebut kudus, yakni setiap orang 

di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh 

hidup,

MATIUS 24:21 Sebab pada masa itu akan 

terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang 

belum pernah terjadi sejak awal dunia 

sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi 

lagi.

LUKAS 10:20 Namun demikian janganlah 

bersukacita karena roh-roh itu takluk 

kepadamu, tetapi bersukacitalah karena 

namamu ada terdaftar di sorga.”

WAHYU 3:5 Barangsiapa menang, 

ia akan dikenakan pakaian putih yang 

demikian; Aku tidak akan menghapus 

namanya dari kitab kehidupan, melainkan 

Aku akan mengaku namanya di hadapan 

Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.

WAHYU 17:14 Mereka akan berperang 

melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba 

akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah 

Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas 

segala raja. Mereka bersama-sama dengan 

Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang 

setia.”

Lihat juga #2; Mazmur 69:29; Yesaya 9:6; Yesaya 26:20,21; 
Yeremia 30:7; Yehezkiel 34:24; Daniel 9:25; Daniel 10:21; Markus 

13:19; Lukas 21:23,24; Filipi 4:3; Wahyu 13:8; Wahyu 16:17-21; 
Wahyu 19:11-16.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

DANIEL 12:2 Dan banyak dari antara 

orang-orang yang telah tidur di dalam 

debu tanah, akan bangun, sebagian untuk 

mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk 

mengalami kehinaan dan kengerian yang 

kekal.

MATIUS 25:31 Apabila Anak Manusia 

datang dalam kemuliaan-Nya dan semua 

malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia 

akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-

Nya.

32 Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di 

hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan 

mereka seorang dari pada seorang, sama 

seperti gembala memisahkan domba dari 

kambing,

33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di 

sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di 

sebelah kiri-Nya.

34 Dan Raja itu akan berkata kepada mereka 

yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu 

yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah 

Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak 

dunia dijadikan.

KISAH PARA RASUL 17:31 Karena Ia telah 

menetapkan suatu hari, pada waktu mana 

Ia dengan adil akan menghakimi dunia 

oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, 

sesudah Ia memberikan kepada semua 

orang suatu bukti tentang hal itu dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang 

mati.”

ROMA 2:16 Hal itu akan nampak pada 

hari, bilamana Allah, sesuai dengan Injil 

yang kuberitakan, akan menghakimi segala 
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sesuatu yang tersembunyi dalam hati 

manusia, oleh Kristus Yesus.

1 TESALONIKA 4:14 Karena jikalau 

kita percaya, bahwa Yesus telah mati dan 

telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa 

mereka yang telah meninggal dalam Yesus 

akan dikumpulkan Allah bersama-sama 

dengan Dia.

WAHYU 20:12 Dan aku melihat orang-

orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan 

takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan 

dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab 

kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi 

menurut perbuatan mereka, berdasarkan 

apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu.

Lihat juga #5; #6; Ayub 19:25-27; Matius 22:32; Roma 9:21.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

DANIEL 12:3 Dan orang-orang bijaksana 

akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, 

dan yang telah menuntun banyak orang 

kepada kebenaran seperti bintang-bintang, 

tetap untuk selama-lamanya.

MATIUS 13:43 Pada waktu itulah orang-

orang benar akan bercahaya seperti matahari 

dalam Kerajaan Bapa mereka. Siapa 

bertelinga, hendaklah ia mendengar!”

MATIUS 19:28 Kata Yesus kepada mereka: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada 

waktu penciptaan kembali, apabila Anak 

Manusia bersemayam di takhta kemuliaan-

Nya, kamu, yang telah mengikut Aku, akan 

duduk juga di atas dua belas takhta untuk 

menghakimi kedua belas suku Israel.

FILIPI 2:16 sambil berpegang pada 

firman kehidupan, agar aku dapat bermegah 

pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma 

berlomba dan tidak percuma bersusah-

susah.

17 Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada 

korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita 

dan aku bersukacita dengan kamu sekalian.

1 TESALONIKA 2:19 Sebab siapakah 

pengharapan kami atau sukacita kami atau 

mahkota kemegahan kami di hadapan 

Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangan-

Nya, kalau bukan kamu?

20 Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan 

sukacita kami.

Lihat juga #1; Daniel 11:33,35; Lukas 1:16,17; 1 Korintus 3:10; 
Efesus 4:11.
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H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

HOSEA 1:10 Tetapi kelak, jumlah orang 

Israel akan seperti pasir laut, yang tidak 

dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan 

di tempat di mana dikatakan kepada mereka: 

“Kamu ini bukanlah umat-Ku,” akan 

dikatakan kepada mereka: “Anak-anak Allah 

yang hidup.”

11 Orang Yehuda dan orang Israel akan 

berkumpul bersama-sama dan akan 

mengangkat bagi mereka satu pemimpin, 

lalu mereka akan menduduki negeri ini, 

sebab besar hari Yizreel itu.

KEJADIAN 13:16 Dan Aku akan menjadikan 

keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, 

sehingga, jika seandainya ada yang dapat 

menghitung debu tanah, keturunanmupun 

akan dapat dihitung juga.

YOHANES 11:52 dan bukan untuk bangsa 

itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan 

dan mempersatukan anak-anak Allah yang 

tercerai-berai.

KISAH PARA RASUL 2:47 sambil memuji 

Allah. Dan mereka disukai semua orang. 

Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah 

mereka dengan orang yang diselamatkan.

ROMA 9:26 Dan di tempat, di mana 

akan dikatakan kepada mereka: “Kamu ini 

bukanlah umat-Ku,” di sana akan dikatakan 

kepada mereka: “Anak-anak Allah yang 

hidup.”

27 Dan Yesaya berseru tentang Israel: 

“Sekalipun jumlah anak Israel seperti 

pasir di laut, namun hanya sisanya akan 

diselamatkan.

GALATIA 3:27 Karena kamu semua, yang 

dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan 

Kristus.

28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau 

orang Yunani, tidak ada hamba atau orang 

merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, 

karena kamu semua adalah satu di dalam 

Kristus Yesus.

29 Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, 

maka kamu juga adalah keturunan Abraham 

dan berhak menerima janji Allah.

GALATIA 6:15 Sebab bersunat atau tidak 

bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi 

ciptaan baru, itulah yang ada artinya.

16 Dan semua orang, yang memberi dirinya 

dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya 

damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan 

atas Israel milik Allah.

EFESUS 1:10 sebagai persiapan kegenapan 

waktu untuk mempersatukan di dalam 

Kristus sebagai Kepala segala sesuatu, baik 

yang di sorga maupun yang di bumi.

IBRANI 11:12 Itulah sebabnya, maka dari 

satu orang, malahan orang yang telah mati 

pucuk, terpancar keturunan besar, seperti 

bintang di langit dan seperti pasir di tepi 

laut, yang tidak terhitung banyaknya.

13 Dalam iman mereka semua ini telah mati 

sebagai orang-orang yang tidak memperoleh 

apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya 

dari jauh melihatnya dan melambai-lambai 

kepadanya dan yang mengakui, bahwa 

mereka adalah orang asing dan pendatang di 

bumi ini.
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WAHYU 7:4 Dan aku mendengar 

jumlah mereka yang dimeteraikan itu: 

seratus empat puluh empat ribu yang telah 

dimeteraikan dari semua suku keturunan 

Israel.

Lihat juga #1; #2; #3; Kejadian 32:12; Yesaya 43:5,6; Yesaya 
49:17-26; Yesaya 54:1-3; Yesaya 60:4-22; Yesaya 66:20-22; Hosea 

2:22.

B20 Kasih Sang Raja kepada umat-Nya.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

E23 Mesias akan mengubah umat-umat-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

H10 Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

HOSEA 2:14 Aku akan memberikan 

kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan 

membuat lembah Akhor menjadi pintu 

pengharapan. Maka dia akan merelakan diri 

di sana seperti pada masa mudanya, seperti 

pada waktu dia berangkat keluar dari tanah 

Mesir.

15 Maka pada waktu itu, demikianlah firman 

TUHAN, engkau akan memanggil Aku: 

Suamiku, dan tidak lagi memanggil Aku: 

Baalku!

16 Lalu Aku menjauhkan nama para Baal dari 

mulutmu, maka nama mereka tidak lagi 

disebut.

17 Aku akan mengikat perjanjian bagimu 

pada waktu itu dengan binatang-binatang 

di padang dan dengan burung-burung di 

udara, dan binatang-binatang melata di 

muka bumi; Aku akan meniadakan busur 

panah, pedang dan alat perang dari negeri, 

dan akan membuat engkau berbaring 

dengan tenteram.

18 Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku 

untuk selama-lamanya dan Aku akan 

menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan 

dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih 

sayang.

19 Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku 

dalam kesetiaan, sehingga engkau akan 

mengenal TUHAN.

20 Maka pada waktu itu, demikianlah firman 

TUHAN, Aku akan mendengarkan langit, 

dan langit akan mendengarkan bumi.

21 Bumi akan mendengarkan gandum, 

anggur dan minyak, dan mereka ini akan 

mendengarkan Yizreel.

22 Aku akan menaburkan dia bagi-Ku di bumi, 

dan akan menyayangi Lo-Ruhama, dan Aku 

berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku engkau! 

dan ia akan berkata: Allahku!”

YESAYA 11:6 Serigala akan tinggal 

bersama domba dan macan tutul akan 

berbaring di samping kambing. Anak 

lembu dan anak singa akan makan rumput 

bersama-sama, dan seorang anak kecil akan 

menggiringnya.

7 Lembu dan beruang akan sama-sama makan 

rumput dan anaknya akan sama-sama 

berbaring, sedang singa akan makan jerami 

seperti lembu.

8 Anak yang menyusu akan bermain-main 

dekat liang ular tedung dan anak yang cerai 

susu akan mengulurkan tangannya ke 

sarang ular beludak.

YESAYA 54:5 Sebab yang menjadi 

suamimu ialah Dia yang menjadikan 

engkau, TUHAN semesta alam nama-
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Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang 

Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah 

seluruh bumi.

HABAKUK 2:4 Sesungguhnya, orang yang 

membusungkan dada, tidak lurus hatinya, 

tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh 

percayanya.

MATIUS 11:27 Semua telah diserahkan 

kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak 

seorangpun mengenal Anak selain Bapa, 

dan tidak seorangpun mengenal Bapa selain 

Anak dan orang yang kepadanya Anak itu 

berkenan menyatakannya.

YOHANES 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, 

yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-

satunya Allah yang benar, dan mengenal 

Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

ROMA 1:17 Sebab di dalamnya nyata 

kebenaran Allah, yang bertolak dari iman 

dan memimpin kepada iman, seperti ada 

tertulis: “Orang benar akan hidup oleh 

iman.”

ROMA 9:24 yaitu kita, yang telah 

dipanggil-Nya bukan hanya dari antara 

orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-

bangsa lain,

25 seperti yang difirmankan-Nya juga dalam 

kitab nabi Hosea: “Yang bukan umat-Ku 

akan Kusebut: umat-Ku dan yang bukan 

kekasih: kekasih.”

26 Dan di tempat, di mana akan dikatakan 

kepada mereka: “Kamu ini bukanlah umat-

Ku,” di sana akan dikatakan kepada mereka: 

“Anak-anak Allah yang hidup.”

 ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

2 KORINTUS 11:2 Sebab aku cemburu kepada 

kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku 

telah mempertunangkan kamu kepada satu 

laki-laki untuk membawa kamu sebagai 

perawan suci kepada Kristus.

IBRANI 8:11 Dan mereka tidak akan 

mengajar lagi sesama warganya, atau 

sesama saudaranya dengan mengatakan: 

Kenallah Tuhan! Sebab mereka semua, besar 

kecil, akan mengenal Aku.

1 YOHANES 5:20 Akan tetapi kita tahu, 

bahwa Anak Allah telah datang dan telah 

mengaruniakan pengertian kepada kita, 

supaya kita mengenal Yang Benar; dan kita 

ada di dalam Yang Benar, di dalam Anak-Nya 

Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar 

dan hidup yang kekal.

WAHYU 12:6 Perempuan itu lari ke 

padang gurun, di mana telah disediakan 

suatu tempat baginya oleh Allah, supaya 

ia dipelihara di situ seribu dua ratus enam 

puluh hari lamanya.

WAHYU 12:14 Kepada perempuan itu 

diberikan kedua sayap dari burung nasar 

yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya 

di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh 

dari tempat ular itu selama satu masa dan 

dua masa dan setengah masa.

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 
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suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

Lihat juga #1; #2; #5; Imamat 26:40-45; Ulangan 26:17-19; 
Ulangan 30:3-5; Yesaya 49:13-26; Yesaya 51:3; Yeremia 2:2; 

Yeremia 3:12-24; Yeremia 24:7; Yeremia 30:18-22; Yeremia 31:1-37; 
Yeremia 32:36-41; Yeremia 33:6-26; Yehezkiel 34:22-31; Yehezkiel 
36:8-15; Yehezkiel 37:11-28; Yehezkiel 39:25-29; Hosea 1:11; Amos 

9:11-15; Mikha 7:14-20; Zefanya 3:12-20; Zakharia 1:16,17; 
Zakharia 8:12-15; Zakharia 10:9-12; Zakharia 13:9.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

HOSEA 3:4 Sebab lama orang Israel 

akan diam dengan tidak ada raja, tiada 

pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala 

dan tiada efod dan terafim.

MATIUS 24:1 Sesudah itu Yesus keluar 

dari Bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah 

murid-murid-Nya dan menunjuk kepada 

bangunan-bangunan Bait Allah.

2 Ia berkata kepada mereka: “Kamu melihat 

semuanya itu? Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya tidak satu batupun di sini 

akan dibiarkan terletak di atas batu yang 

lain; semuanya akan diruntuhkan.”

LUKAS 21:24 dan mereka akan tewas oleh 

mata pedang dan dibawa sebagai tawanan 

ke segala bangsa, dan Yerusalem akan 

diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak 

mengenal Allah, sampai genaplah zaman 

bangsa-bangsa itu.”

YOHANES 19:15 Maka berteriaklah mereka: 

“Enyahkan Dia! Enyahkan Dia! Salibkan 

Dia!” Kata Pilatus kepada mereka: 

“Haruskah aku menyalibkan rajamu?” 

Jawab imam-imam kepala: “Kami tidak 

mempunyai raja selain dari pada Kaisar!”

Lihat juga Kejadian 49:10; Yehezkiel 34:23,24; Daniel 8:11-13; 
Daniel 9:27; Daniel 12:11; Mikha 5:1-4; Zakharia 13:2; Ibrani 

10:26.

E23 Mesias akan mengubah umat-umat-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

HOSEA 3:5 Sesudah itu orang Israel 

akan berbalik dan akan mencari TUHAN, 

Allah mereka, dan Daud, raja mereka. 

Mereka akan datang dengan gementar 

kepada TUHAN dan kepada kebaikan-Nya 

pada hari-hari yang terakhir.

KISAH PARA RASUL 15:16 Kemudian Aku 

akan kembali dan membangunkan kembali 

pondok Daud yang telah roboh, dan 

reruntuhannya akan Kubangun kembali dan 

akan Kuteguhkan,

17 supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 

yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman 

Tuhan yang melakukan semuanya ini,

18 yang telah diketahui dari sejak semula.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.
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IBRANI 1:1 Setelah pada zaman dahulu 

Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara 

berbicara kepada nenek moyang kita dengan 

perantaraan nabi-nabi,

2 maka pada zaman akhir ini Ia telah 

berbicara kepada kita dengan perantaraan 

Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai 

yang berhak menerima segala yang ada. 

Oleh Dia Allah telah menjadikan alam 

semesta.

Lihat juga #2; Yeremia 3:22,23; Hosea 5:15; Hosea 10:3.

E23 Mesias akan mengubah umat-umat-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

HOSEA 6:1 Mari, kita akan berbalik 

kepada TUHAN, sebab Dialah yang telah 

menerkam dan yang akan menyembuhkan 

kita, yang telah memukul dan yang akan 

membalut kita.

2 Ia akan menghidupkan kita sesudah 

dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan 

membangkitkan kita, dan kita akan hidup di 

hadapan-Nya.

ROMA 11:15 Sebab jika penolakan mereka 

berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah 

penerimaan mereka mempunyai arti lain 

dari pada hidup dari antara orang mati?

ROMA 11:26 Dengan jalan demikian 

seluruh Israel akan diselamatkan, seperti 

ada tertulis: “Dari Sion akan datang 

Penebus, Ia akan menyingkirkan segala 

kefasikan dari pada Yakub.

1 KORINTUS 15:4 bahwa Ia telah dikuburkan, 

dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari 

yang ketiga, sesuai dengan Kitab Suci;

Lihat juga #1; #2; Kejadian 1:9-13; Bilangan 17:8; Yesaya 26:19; 
Yesaya 55:7; Yeremia 3:22; Ratapan 3:22,40,41; Hosea 5:15; Hosea 

14:1; Lukas 24:21; Yohanes 2:1; Roma 14:8; Wahyu 11:14,15.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

HOSEA 6:3 Marilah kita mengenal dan 

berusaha sungguh-sungguh mengenal 

TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, 

Ia akan datang kepada kita seperti hujan, 

seperti hujan pada akhir musim yang 

mengairi bumi.”

2 SAMUEL 23:3 Allah Israel berfirman, 

gunung batu Israel berkata kepadaku: 

Apabila seorang memerintah manusia 

dengan adil, memerintah dengan takut akan 

Allah,

4 ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi 

yang tidak berawan, yang sesudah hujan 

membuat berkilauan rumput muda di tanah.

LUKAS 1:78 oleh rahmat dan belas 

kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia 

akan melawat kita, Surya pagi dari tempat 

yang tinggi,

YOHANES 17:3 Inilah hidup yang kekal itu, 

yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-

satunya Allah yang benar, dan mengenal 

Yesus Kristus yang telah Engkau utus.

WAHYU 22:16 Aku, Yesus, telah mengutus 

malaikat-Ku untuk memberi kesaksian 

tentang semuanya ini kepadamu bagi 

jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu 

keturunan Daud, bintang timur yang gilang-
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gemilang.

Lihat juga #1; #2; Hosea 10:12; 2 Petrus 1:19.

E02 Tempat pelayanan Mesias.

HOSEA 11:1 Ketika Israel masih muda, 

Kukasihi dia, dan dari Mesir Kupanggil 

anak-Ku itu.

MATIUS 2:13 Setelah orang-orang majus 

itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan 

kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata: 

“Bangunlah, ambillah Anak itu serta ibu-

Nya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana 

sampai Aku berfirman kepadamu, karena 

Herodes akan mencari Anak itu untuk 

membunuh Dia.”

14 Maka Yusufpun bangunlah, diambilnya 

Anak itu serta ibu-Nya malam itu juga, lalu 

menyingkir ke Mesir,

15 dan tinggal di sana hingga Herodes mati. 

Hal itu terjadi supaya genaplah yang 

difirmankan Tuhan oleh nabi: “Dari Mesir 

Kupanggil Anak-Ku.”

E04 Kemenangan atas dosa oleh Mesias.

E E. Misi dan pelayanan Mesias

E14 Mesias akan menaklukan kematian dan 

kegelapan.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

HOSEA 13:14 Akan Kubebaskankah 

mereka dari kuasa dunia orang mati, akan 

Kutebuskah mereka dari pada maut? Di 

manakah penyakit samparmu, hai maut, di 

manakah tenaga pembinasamu, hai dunia 

orang mati? Mata-Ku tertutup bagi belas 

kasihan.

1 KORINTUS 15:52 dalam sekejap 

mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. 

Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang 

mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang 

tidak dapat binasa dan kita semua akan 

diubah.

53 Karena yang dapat binasa ini harus 

mengenakan yang tidak dapat binasa, dan 

yang dapat mati ini harus mengenakan yang 

tidak dapat mati.

54 Dan sesudah yang dapat binasa ini 

mengenakan yang tidak dapat binasa dan 

yang dapat mati ini mengenakan yang tidak 

dapat mati, maka akan genaplah firman 

Tuhan yang tertulis: “Maut telah ditelan 

dalam kemenangan.

55 Hai maut di manakah kemenanganmu? Hai 

maut, di manakah sengatmu?”

56 Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah 

hukum Taurat.

57 Tetapi syukur kepada Allah, yang telah 

memberikan kepada kita kemenangan oleh 

Yesus Kristus, Tuhan kita.

Lihat juga Yesaya 26:19; 1 Korintus 15:21,22; 2 Korintus 5:4; 
Wahyu 20:13; Wahyu 21:14.

G05 Mesias akan melihat buah-buah-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

HOSEA 14:5 Aku akan memulihkan 

mereka dari penyelewengan, Aku akan 

mengasihi mereka dengan sukarela, sebab 

murka-Ku telah surut dari pada mereka.

6 Aku akan seperti embun bagi Israel, maka 

ia akan berbunga seperti bunga bakung 
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dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti 

pohon hawar.

7 Ranting-rantingnya akan merambak, 

semaraknya akan seperti pohon zaitun dan 

berbau harum seperti yang di Libanon.

8 Mereka akan kembali dan diam dalam 

naungan-Ku dan tumbuh seperti gandum; 

mereka akan berkembang seperti pohon 

anggur, yang termasyhur seperti anggur 

Libanon.

9 Efraim, apakah lagi sangkut paut-Ku dengan 

berhala-berhala? Akulah yang menjawab 

dan memperhatikan engkau! Aku ini seperti 

pohon sanobar yang menghijau, dari pada-

Ku engkau mendapat buah.

YESAYA 44:3 Sebab Aku akan 

mencurahkan air ke atas tanah yang haus, 

dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. 

Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 

keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak 

cucumu.

4 Mereka akan tumbuh seperti rumput di 

tengah-tengah air, seperti pohon-pohon 

gandarusa di tepi sungai.

KIDUNG AGUNG 2:3 --Seperti pohon 

apel di antara pohon-pohon di hutan, 

demikianlah kekasihku di antara teruna-

teruna. Di bawah naungannya aku ingin 

duduk, buahnya manis bagi langit-langitku.

MIKHA 4:4 Tetapi mereka masing-

masing akan duduk di bawah pohon 

anggurnya dan di bawah pohon aranya 

dengan tidak ada yang mengejutkan, 

sebab mulut TUHAN semesta alam yang 

mengatakannya.

MIKHA 5:6 Maka sisa-sisa Yakub akan 

ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti 

embun dari pada TUHAN seperti dirus 

hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang 

tidak menanti-nantikan orang dan tidak 

mengharap-harapkan anak manusia.

ZAKHARIA 3:10 Pada hari itu, demikianlah 

firman TUHAN semesta alam, setiap orang 

dari padamu akan mengundang temannya 

duduk di bawah pohon anggur dan di bawah 

pohon ara.”

LUKAS 3:8 Jadi hasilkanlah buah-

buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan 

janganlah berpikir dalam hatimu: Abraham 

adalah bapa kami! Karena aku berkata 

kepadamu: Allah dapat menjadikan anak-

anak bagi Abraham dari batu-batu ini!

9 Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan 

setiap pohon yang tidak menghasilkan buah 

yang baik, akan ditebang dan dibuang ke 

dalam api.”

LUKAS 6:43 Karena tidak ada pohon yang 

baik yang menghasilkan buah yang tidak 

baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak 

baik yang menghasilkan buah yang baik.

44 Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. 

Karena dari semak duri orang tidak memetik 

buah ara dan dari duri-duri tidak memetik 

buah anggur.

YOHANES 15:2 Setiap ranting pada-Ku yang 

tidak berbuah, dipotong-Nya dan setiap 

ranting yang berbuah, dibersihkan-Nya, 

supaya ia lebih banyak berbuah.

3 Kamu memang sudah bersih karena firman 

yang telah Kukatakan kepadamu.

4 Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam 

kamu. Sama seperti ranting tidak dapat 
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berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak 

tinggal pada pokok anggur, demikian juga 

kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak 

tinggal di dalam Aku.

5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-

rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam 

Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah 

banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat 

berbuat apa-apa.

6 Barangsiapa tidak tinggal di dalam Aku, ia 

dibuang ke luar seperti ranting dan menjadi 

kering, kemudian dikumpulkan orang dan 

dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.

7 Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan 

firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah 

apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu 

akan menerimanya.

8 Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, 

yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan 

demikian kamu adalah murid-murid-Ku.”

Lihat juga #1; #2; Mazmur 72:16; Yesaya 27:6; Yesaya 35:2; 
Yesaya 57:18; Yeremia 2:21; Yeremia 3:22; Yeremia 33:6; Yehezkiel 

17:8,22-24; Hosea 2:11; Hosea 10:1; Yoel 2:22; Habakuk 3:17,18.
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H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YOEL 2:1 Tiuplah sangkakala di Sion dan 

berteriaklah di gunung-Ku yang kudus! 

Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, 

sebab hari TUHAN datang, sebab hari itu 

sudah dekat;

YOEL 2:2-12

YOEL 2:13 Koyakkanlah hatimu dan 

jangan pakaianmu, berbaliklah kepada 

TUHAN, Allahmu, sebab Ia pengasih dan 

penyayang, panjang sabar dan berlimpah 

kasih setia, dan Ia menyesal karena 

hukuman-Nya.

14 Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan 

menyesal, dan ditinggalkan-Nya berkat, 

menjadi korban sajian dan korban curahan 

bagi TUHAN, Allahmu.

YOEL 2:15-17

ROMA 2:4 Maukah engkau 

menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, 

kesabaran-Nya dan kelapangan hati-Nya? 

Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud 

kemurahan Allah ialah menuntun engkau 

kepada pertobatan?

1 TESALONIKA 5:2 karena kamu 

sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan 

datang seperti pencuri pada malam.

1 PETRUS 4:7 Kesudahan segala sesuatu 

sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu 

dan jadilah tenang, supaya kamu dapat 

berdoa.

Lihat juga #5; Mazmur 103:8; Yesaya 57:15; 66:2; Amos 3:6; 
Mikha 7:18; Zefanya 2:3; 3:11; Zakharia 8:3; Maleakhi 4:2.

E16 Mesias akan memberkati umatNya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

YOEL 2:18 TUHAN menjadi cemburu 

karena tanah-Nya, dan Ia belas kasihan 

kepada umat-Nya.

19 TUHAN menjawab, kata-Nya kepada umat-

Nya: “Sesungguhnya, Aku akan mengirim 

kepadamu gandum, anggur dan minyak, 

dan kamu akan kenyang memakannya; Aku 

tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi 

cela di antara bangsa-bangsa.

YOEL 2:20-22

23 Hai bani Sion, bersorak-soraklah dan 

bersukacitalah karena TUHAN, Allahmu! 

Sebab telah diberikan-Nya kepadamu hujan 

pada awal musim dengan adilnya, dan 

diturunkan-Nya kepadamu hujan, hujan 

pada awal dan hujan pada akhir musim 

seperti dahulu.

YOEL 2:24-25

YOEL 2:26 Maka kamu akan makan 

banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan 

kamu akan memuji-muji nama TUHAN, 

Allahmu, yang telah memperlakukan kamu 

dengan ajaib; dan umat-Ku tidak akan 

menjadi malu lagi untuk selama-lamanya.

27 Kamu akan mengetahui bahwa Aku ini ada 

di antara orang Israel, dan bahwa Aku ini, 

TUHAN, adalah Allahmu dan tidak ada yang 

lain; dan umat-Ku tidak akan menjadi malu 

lagi untuk selama-lamanya.”

ROMA 9:23 justru untuk menyatakan 

kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda 

belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkan-

Nya untuk kemuliaan,

YAKOBUS 5:11 Sesungguhnya kami 

menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka 
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yang telah bertekun; kamu telah mendengar 

tentang ketekunan Ayub dan kamu telah 

tahu apa yang pada akhirnya disediakan 

Tuhan baginya, karena Tuhan maha 

penyayang dan penuh belas kasihan.

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

Lihat juga #1; #2; #3; Mazmur 72:6,7.

E27 Memberikan sebuah hati yang baru dan 

roh yang baru.

G04 Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

YOEL 2:28 Kemudian dari pada itu 

akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan 

Roh-Ku ke atas semua manusia, maka 

anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan 

bernubuat; orang-orangmu yang tua akan 

mendapat mimpi, teruna-terunamu akan 

mendapat penglihatan-penglihatan.

29 Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan 

perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada 

hari-hari itu.

YESAYA 44:3 Sebab Aku akan 

mencurahkan air ke atas tanah yang haus, 

dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. 

Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 

keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak 

cucumu.

MATIUS 28:19 Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus,

LUKAS 11:13 Jadi jika kamu yang jahat 

tahu memberi pemberian yang baik kepada 

anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di 

sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus 

kepada mereka yang meminta kepada-Nya.”

YOHANES 3:5 Jawab Yesus: “Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak 

dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat 

masuk ke dalam Kerajaan Allah.

YOHANES 7:38 Barangsiapa percaya kepada-

Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: 

Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-

aliran air hidup.”

39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan 

diterima oleh mereka yang percaya kepada-

Nya; sebab Roh itu belum datang, karena 

Yesus belum dimuliakan.

YOHANES 14:16 Aku akan minta kepada 

Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu 

seorang Penolong yang lain, supaya Ia 

menyertai kamu selama-lamanya,

17 yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat 

menerima Dia, sebab dunia tidak melihat 

Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu 

mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan 

akan diam di dalam kamu.

YOHANES 15:26 Jikalau Penghibur yang 

akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh 

Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan 

bersaksi tentang Aku.

YOHANES 16:7 Namun benar yang 

Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih 
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berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab 

jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak 

akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku 

pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.

8 Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan 

dunia akan dosa, kebenaran dan 

penghakiman;

9 akan dosa, karena mereka tetap tidak 

percaya kepada-Ku;

10 akan kebenaran, karena Aku pergi kepada 

Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi;

11 akan penghakiman, karena penguasa dunia 

ini telah dihukum.

12 Masih banyak hal yang harus Kukatakan 

kepadamu, tetapi sekarang kamu belum 

dapat menanggungnya.

13 Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 

Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke 

dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak 

akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, 

tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya 

itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia akan 

memberitakan kepadamu hal-hal yang akan 

datang.

14 Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan 

memberitakan kepadamu apa yang 

diterimanya dari pada-Ku.

KISAH PARA RASUL 2:16 tetapi itulah yang 

difirmankan Allah dengan perantaraan nabi 

Yoel:

17 Akan terjadi pada hari-hari terakhir--

demikianlah firman Allah--bahwa Aku 

akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua 

manusia; maka anak-anakmu laki-laki dan 

perempuan akan bernubuat, dan teruna-

terunamu akan mendapat penglihatan-

penglihatan, dan orang-orangmu yang tua 

akan mendapat mimpi.

18 Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan 

perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada 

hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.

KISAH PARA RASUL 10:44 Ketika Petrus 

sedang berkata demikian, turunlah 

Roh Kudus ke atas semua orang yang 

mendengarkan pemberitaan itu.

45 Dan semua orang percaya dari golongan 

bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-

cengang, karena melihat, bahwa karunia 

Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-

bangsa lain juga,

KISAH PARA RASUL 13:2 Pada suatu hari 

ketika mereka beribadah kepada Tuhan 

dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: 

“Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-

Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi 

mereka.”

ROMA 5:5 Dan pengharapan tidak 

mengecewakan, karena kasih Allah telah 

dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh 

Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

ROMA 8:13 Sebab, jika kamu hidup 

menurut daging, kamu akan mati; tetapi 

jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-

perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.

14 Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, 

adalah anak Allah.

15 Sebab kamu tidak menerima roh 

perbudakan yang membuat kamu menjadi 

takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh 

yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh 

Roh itu kita berseru: “ya Abba, ya Bapa!”

16 Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh 

kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.

1 KORINTUS 2:12 Kita tidak menerima roh 
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dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, 

supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan 

Allah kepada kita.

13 Dan karena kami menafsirkan hal-hal 

rohani kepada mereka yang mempunyai 

Roh, kami berkata-kata tentang karunia-

karunia Allah dengan perkataan yang 

bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat 

manusia, tetapi oleh Roh.

1 KORINTUS 6:19 Atau tidak tahukah kamu, 

bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang 

diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu 

peroleh dari Allah, --dan bahwa kamu bukan 

milik kamu sendiri?
Lihat juga Amsal 1:23; Matius 12:32; Roma 8:9-12; 1 Korintus 

12:4,8,11,13; 1 Korintus 15:45; 2 Korintus 3:6; Galatia 4:6; 2 
Tesalonika 2:13; 1 Petrus 1:11,12.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

YOEL 2:30 Aku akan mengadakan 

mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah 

dan api dan gumpalan-gumpalan asap.

31 Matahari akan berubah menjadi gelap 

gulita dan bulan menjadi darah sebelum 

datangnya hari TUHAN yang hebat dan 

dahsyat itu.

32 Dan barangsiapa yang berseru kepada 

nama TUHAN akan diselamatkan, sebab 

di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada 

keselamatan, seperti yang telah difirmankan 

TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil 

TUHAN akan termasuk orang-orang yang 

terlepas.”

MATIUS 24:29 Segera sesudah siksaan pada 

masa itu, matahari akan menjadi gelap dan 

bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang 

akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa 

langit akan goncang.

30 Pada waktu itu akan tampak tanda Anak 

Manusia di langit dan semua bangsa di 

bumi akan meratap dan mereka akan 

melihat Anak Manusia itu datang di 

atas awan-awan di langit dengan segala 

kekuasaan dan kemuliaan-Nya.

31 Dan Ia akan menyuruh keluar malaikat-

malaikat-Nya dengan meniup sangkakala 

yang dahsyat bunyinya dan mereka akan 

mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya 

dari keempat penjuru bumi, dari ujung 

langit yang satu ke ujung langit yang lain.

MATIUS 27:45 Mulai dari jam dua belas 

kegelapan meliputi seluruh daerah itu 

sampai jam tiga.

MARKUS 13:24 Tetapi pada masa itu, 

sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi 

gelap dan bulan tidak bercahaya

25 dan bintang-bintang akan berjatuhan dari 

langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.

LUKAS 21:11 dan akan terjadi gempa bumi 

yang dahsyat dan di berbagai tempat akan 

ada penyakit sampar dan kelaparan, dan 

akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan 

dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit.

LUKAS 21:25 Dan akan ada tanda-tanda 

pada matahari dan bulan dan bintang-

bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan 

takut dan bingung menghadapi deru dan 

gelora laut.

26 Orang akan mati ketakutan karena 

kecemasan berhubung dengan segala apa 

yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa 

langit akan goncang.
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KISAH PARA RASUL 2:19 Dan Aku akan 

mengadakan mujizat-mujizat di atas, di 

langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi: 

darah dan api dan gumpalan-gumpalan 

asap.

20 Matahari akan berubah menjadi gelap 

gulita dan bulan menjadi darah sebelum 

datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan 

mulia itu.

21 Dan barangsiapa yang berseru kepada nama 

Tuhan akan diselamatkan.

WAHYU 6:12 Maka aku melihat, ketika 

Anak Domba itu membuka meterai yang 

keenam, sesungguhnya terjadilah gempa 

bumi yang dahsyat dan matahari menjadi 

hitam bagaikan karung rambut dan bulan 

menjadi merah seluruhnya bagaikan darah.

13 Dan bintang-bintang di langit berjatuhan 

ke atas bumi bagaikan pohon ara 

menggugurkan buah-buahnya yang mentah, 

apabila ia digoncang angin yang kencang.

Lihat juga #5; #6; #7; Mazmur 50:15; Yesaya 13:9,10; Yesaya 
34:4,5; Yoel 2:10; Yoel 3:15; Zakharia 13:9; Roma 10:11-14; 1 

Korintus 1:2.

E21 Mesias akan mengampuni dosa.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H10 Nubuatan tentang Kerajaan damai yang 

abadi.

     

YOEL 3:1 Sebab sesungguhnya pada hari-

hari itu dan pada waktu itu, apabila 

Aku memulihkan keadaan Yehuda dan 

Yerusalem,

YOEL 3:2-16

YOEL 3:17 Maka kamu akan 

mengetahui bahwa Aku, TUHAN, adalah 

Allahmu, yang diam di Sion, gunung-Ku 

yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi 

kudus, dan orang-orang luar tidak akan 

melintasinya lagi.

18 Pada waktu itu akan terjadi, bahwa gunung-

gunung akan meniriskan anggur baru, 

bukit-bukit akan mengalirkan susu, dan 

segala sungai Yehuda akan mengalirkan air; 

mata air akan terbit dari rumah TUHAN dan 

akan membasahi lembah Sitim.

19 Mesir akan menjadi sunyi sepi, dan 

Edom akan menjadi padang gurun 

tandus, oleh sebab kekerasan terhadap 

keturunan Yehuda, oleh karena mereka 

telah menumpahkan darah orang yang tak 

bersalah di tanahnya.

20 Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-

lamanya dan Yerusalem turun-temurun.

21 Aku akan membalas darah mereka yang 

belum Kubalas; TUHAN tetap diam di 

Sion.”

DANIEL 12:1 Pada waktu itu juga akan 

muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang 

akan mendampingi anak-anak bangsamu; 

dan akan ada suatu waktu kesesakan yang 

besar, seperti yang belum pernah terjadi 

sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu 

itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan 

terluput, yakni barangsiapa yang didapati 

namanya tertulis dalam Kitab itu.

MIKHA 4:7 Mereka yang pincang akan 

Kujadikan pangkal suatu keturunan, dan 

yang diusir suatu bangsa yang kuat, dan 

TUHAN akan menjadi raja atas mereka di 

gunung Sion, dari sekarang sampai selama-

lamanya.
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ZAKHARIA 13:1 Pada waktu itu akan terbuka 

suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi 

penduduk Yerusalem untuk membasuh 

dosa dan kecemaran.

YOHANES 4:13 Jawab Yesus kepadanya: 

“Barangsiapa minum air ini, ia akan haus 

lagi,

14 tetapi barangsiapa minum air yang akan 

Kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus 

untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang 

akan Kuberikan kepadanya, akan menjadi 

mata air di dalam dirinya, yang terus-

menerus memancar sampai kepada hidup 

yang kekal.”

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

WAHYU 21:6 Firman-Nya lagi kepadaku: 

“Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa 

dan Omega, Yang Awal dan Yang Akhir. 

Orang yang haus akan Kuberi minum 

dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.

WAHYU 21:27 Tetapi tidak akan masuk ke 

dalamnya sesuatu yang najis, atau orang 

yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi 

hanya mereka yang namanya tertulis di 

dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.

WAHYU 22:1 Lalu ia menunjukkan 

kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih 

bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari 

takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.

2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di 

seberang-menyeberang sungai itu, ada 

pohon-pohon kehidupan yang berbuah 

dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan 

daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.

3 Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta 

Allah dan takhta Anak Domba akan ada 

di dalamnya dan hamba-hamba-Nya akan 

beribadah kepada-Nya,

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Ulangan 30:3; 2 Tawarikh 6:36-39; 
Yesaya 4:3-6; Yesaya 11:11-16; Yesaya 19:1-15; Yesaya 33:20-22; 

Yesaya 41:17-20; Yesaya 52:1; Yesaya 55:12,13; Yeremia 16:15,16; 
Yeremia 23:3-8; Yeremia 30:3,18; Yeremia 31:23-25; Yeremia 49:17; 
Ratapan 4:21,22; Yehezkiel 35:1-15; Yehezkiel 36:25-38; Yehezkiel 
37:21-28; Yehezkiel 39:25-29; Yehezkiel 43:12; Yehezkiel 47:1-12; 

Yoel 2:27; Amos 9:13-15; Zefanya 3:14-20; Zakharia 8:3; Zakharia 
10:10-12; Zakharia 14:8,9,18-21; Maleakhi 1:3,4.

YOEL



393

F08 Rincian kematian Mesias.

AMOS 8:9 “Pada hari itu akan terjadi,” 

demikianlah firman Tuhan ALLAH, “Aku 

akan membuat matahari terbenam di siang 

hari dan membuat bumi gelap pada hari 

cerah.

MATIUS 27:45 Mulai dari jam dua belas 

kegelapan meliputi seluruh daerah itu 

sampai jam tiga.

Lihat juga Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 Karya Mesias akan diberkati.

AMOS 8:11 “Sesungguhnya, waktu akan 

datang,” demikianlah firman Tuhan ALLAH, 

“Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri 

ini, bukan kelaparan akan makanan dan 

bukan kehausan akan air, melainkan akan 

mendengarkan firman TUHAN.

MATIUS 4:25 Maka orang banyak 

berbondong-bondong mengikuti Dia. 

Mereka datang dari Galilea dan dari 

Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea 

dan dari seberang Yordan.

MATIUS 7:28 Dan setelah Yesus 

mengakhiri perkataan ini, takjublah orang 

banyak itu mendengar pengajaran-Nya,

MATIUS 8:1 Setelah Yesus turun dari 

bukit, orang banyak berbondong-bondong 

mengikuti Dia.

MATIUS 9:36 Melihat orang banyak itu, 

tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan 

kepada mereka, karena mereka lelah 

dan terlantar seperti domba yang tidak 

bergembala.

MATIUS 12:23 Maka takjublah sekalian 

orang banyak itu, katanya: “Ia ini agaknya 

Anak Daud.”

MATIUS 13:34 Semuanya itu disampaikan 

Yesus kepada orang banyak dalam 

perumpamaan, dan tanpa perumpamaan 

suatupun tidak disampaikan-Nya kepada 

mereka,

MATIUS 21:11 Dan orang banyak itu 

menyahut: “Inilah nabi Yesus dari Nazaret di 

Galilea.”

MATIUS 22:33 Orang banyak yang 

mendengar itu takjub akan pengajaran-Nya.

Lihat juga Matius 9:33; Matius 12:15; Matius 13:2; Matius 14:13; 
Matius 15:30,31; Markus 10:1; Lukas 4:42; Lukas 5:15; Lukas 9:11.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

E20 Mesias akan membuat sebuah perjanjian 

baru.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

AMOS 9:11 Pada hari itu Aku akan 

mendirikan kembali pondok Daud yang 

telah roboh; Aku akan menutup pecahan 

dindingnya, dan akan mendirikan kembali 

reruntuhannya; Aku akan membangunnya 

kembali seperti di zaman dahulu kala,

12 supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa 
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Edom dan segala bangsa yang Kusebut 

milik-Ku,” demikianlah firman TUHAN 

yang melakukan hal ini.

13 “Sesungguhnya, waktu akan datang,” 

demikianlah firman TUHAN, “bahwa 

pembajak akan tepat menyusul penuai 

dan pengirik buah anggur penabur benih; 

gunung-gunung akan meniriskan anggur 

baru dan segala bukit akan kebanjiran.

14 Aku akan memulihkan kembali umat-Ku 

Israel: mereka akan membangun kota-kota 

yang licin tandas dan mendiaminya; mereka 

akan menanami kebun-kebun anggur dan 

minum anggurnya; mereka akan membuat 

kebun-kebun buah-buahan dan makan 

buahnya.

15 Maka Aku akan menanam mereka di tanah 

mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi 

dari tanah yang telah Kuberikan kepada 

mereka,” firman TUHAN, Allahmu.

KISAH PARA RASUL 15:14 Simon telah 

menceriterakan, bahwa sejak semula Allah 

menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-

bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu 

umat dari antara mereka bagi nama-Nya.

15 Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para 

nabi seperti yang tertulis:

16 Kemudian Aku akan kembali dan 

membangunkan kembali pondok Daud 

yang telah roboh, dan reruntuhannya akan 

Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan,

17 supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 

yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman 

Tuhan yang melakukan semuanya ini,

Lihat juga #1; #2; #3; #4; Yesaya 11:14; Yesaya 14:1,2; Obaja 1:8.
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H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk umat-Nya.

OBAJA 1:17 Tetapi di gunung Sion akan ada 

orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan 

menjadi tempat kudus; dan kaum keturunan 

Yakub akan memiliki pula tanah miliknya.

18 Kaum keturunan Yakub akan menjadi api 

dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala 

api, dan kaum keturunan Esau menjadi 

tunggul gandum: mereka akan membakar 

dan memakan habis sekaliannya, dan dari 

kaum keturunan Esau tidak ada seorangpun 

yang terlepas, sebab Tuhanlah yang 

berfirman demikian.

19 Maka orang-orang Tanah Negeb akan 

memiliki pegunungan Esau, dan orang-

orang Daerah Bukit akan memiliki tanah 

orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah 

Efraim dan daerah Samaria, dan suku 

Benyamin akan memiliki daerah Gilead.

20 Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam 

pembuangan akan memiliki tanah orang 

Kanaan sampai ke Zarfat; dan orang-

orang Yerusalem yang diangkut ke dalam 

pembuangan, yang ada di Sefarad, akan 

memiliki kota-kota di Tanah Negeb.

21 Penyelamat-penyelamat akan naik ke atas 

gunung Sion untuk menghukumkan 

pegunungan Esau; maka Tuhanlah yang 

akan empunya kerajaan itu.

MAZMUR 2:6 Akulah yang telah melantik 

raja-Ku di Sion, gunung-Ku yang kudus!

MAZMUR 102:16 Maka bangsa-bangsa 

menjadi takut akan nama TUHAN, dan 

semua raja bumi akan kemuliaan-Mu,

YESAYA 24:23 Bulan purnama akan 

tersipu-sipu, dan matahari terik akan 

mendapat malu, sebab TUHAN semesta 

alam akan memerintah di gunung Sion dan 

di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan 

kemuliaan-Nya di depan tua-tua umat-Nya.

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

IBRANI 12:22 Tetapi kamu sudah datang 

ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, 

Yerusalem sorgawi dan kepada beribu-ribu 

malaikat, suatu kumpulan yang meriah,

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 14:1 Dan aku melihat: 

sesungguhnya, Anak Domba berdiri di bukit 

Sion dan bersama-sama dengan Dia seratus 

empat puluh empat ribu orang dan di dahi 

mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya.

WAHYU 21:27 Tetapi tidak akan masuk ke 

dalamnya sesuatu yang najis, atau orang 

yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi 

hanya mereka yang namanya tertulis di 

dalam kitab kehidupan Anak Domba itu.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Kebangkitan Mesias telah dinubuatkan.

YUNUS 1:17 Maka atas penentuan 

TUHAN datanglah seekor ikan besar yang 

menelan Yunus; dan Yunus tinggal di dalam 

perut ikan itu tiga hari tiga malam lamanya.

YUNUS 2:2 katanya: “Dalam 

kesusahanku aku berseru kepada TUHAN, 

dan Ia menjawab aku, dari tengah-tengah 

dunia orang mati aku berteriak, dan 

Kaudengarkan suaraku.

3 Telah Kaulemparkan aku ke tempat yang 

dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum 

oleh arus air; segala gelora dan gelombang-

Mu melingkupi aku.

4 Dan aku berkata: telah terusir aku dari 

hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku 

memandang lagi bait-Mu yang kudus?

5 Segala air telah mengepung aku, 

mengancam nyawaku; samudera raya 

merangkum aku; lumut lautan membelit 

kepalaku

6 di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam 

ke dasar bumi; pintunya terpalang di 

belakangku untuk selama-lamanya. Ketika 

itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam 

liang kubur, ya TUHAN, Allahku.

7 Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, 

teringatlah aku kepada TUHAN, dan 

sampailah doaku kepada-Mu, ke dalam bait-

Mu yang kudus.

MATIUS 12:39 Tetapi jawab-Nya kepada 

mereka: “Angkatan yang jahat dan tidak setia 

ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada 

mereka tidak akan diberikan tanda selain 

tanda nabi Yunus.

40 Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut 

ikan tiga hari tiga malam, demikian juga 

Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim 

bumi tiga hari tiga malam.

41 Pada waktu penghakiman, orang-orang 

Niniwe akan bangkit bersama angkatan 

ini dan menghukumnya juga. Sebab 

orang-orang Niniwe itu bertobat setelah 

mendengar pemberitaan Yunus, dan 

sesungguhnya yang ada di sini lebih dari 

pada Yunus!

MATIUS 16:4 Angkatan yang jahat dan 

tidak setia ini menuntut suatu tanda. 

Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan 

tanda selain tanda nabi Yunus.” Lalu Yesus 

meninggalkan mereka dan pergi.

Lihat juga Kejadian 22:4; 2 Raja-raja 20:8; Mazmur 27:13; 
Mazmur 42:8; Mazmur 66:11,12; Mazmur 68:21; Mazmur 

69:1-3.
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MIKHA

B06 Mesias adalah Gembala yang baik.

B16 Kekuasaan dan ketangguhan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

MIKHA 2:12 Dengan sungguh-sungguh 

Aku akan mengumpulkan engkau 

seluruhnya, hai Yakub, dengan sungguh-

sungguh Aku akan menghimpunkan sisa 

orang Israel; Aku akan menyatukannya 

seperti kambing domba dalam kandang, 

seperti kawanan binatang di tengah-

tengah padangnya, sehingga ramai dengan 

manusia!

13 Penerobos akan maju di depan mereka; 

mereka akan menerobos dan berjalan 

melewati pintu gerbang dan akan keluar 

dari situ. Raja mereka akan berjalan terus 

di depan mereka, TUHAN sendiri di kepala 

barisan mereka!

YESAYA 42:13 TUHAN keluar berperang 

seperti pahlawan, seperti orang perang 

Ia membangkitkan semangat-Nya untuk 

bertempur; Ia bertempik sorak, ya, Ia 

memekik, terhadap musuh-musuh-Nya Ia 

membuktikan kepahlawanan-Nya.

YESAYA 55:4 Sesungguhnya, Aku 

telah menetapkan dia menjadi saksi bagi 

bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan 

pemerintah bagi suku-suku bangsa;

1 KORINTUS 15:25 Karena Ia harus 

memegang pemerintahan sebagai Raja 

sampai Allah meletakkan semua musuh-Nya 

di bawah kaki-Nya.

IBRANI 2:9 Tetapi Dia, yang untuk waktu 

yang singkat dibuat sedikit lebih rendah 

dari pada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, 

kita lihat, yang oleh karena penderitaan 

maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan 

hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia 

mengalami maut bagi semua manusia.

10 Sebab memang sesuai dengan keadaan 

Allah--yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala 

sesuatu dijadikan--,yaitu Allah yang 

membawa banyak orang kepada kemuliaan, 

juga menyempurnakan Yesus, yang 

memimpin mereka kepada keselamatan, 

dengan penderitaan.

IBRANI 2:14 Karena anak-anak itu adalah 

anak-anak dari darah dan daging, maka Ia 

juga menjadi sama dengan mereka dan 

mendapat bagian dalam keadaan mereka, 

supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan 

dia, yaitu Iblis, yang berkuasa atas maut;

15 dan supaya dengan jalan demikian Ia 

membebaskan mereka yang seumur 

hidupnya berada dalam perhambaan oleh 

karena takutnya kepada maut.

IBRANI 6:20 di mana Yesus telah masuk 

sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut 

peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar 

sampai selama-lamanya.

WAHYU 6:2 Dan aku melihat: 

sesungguhnya, ada seekor kuda putih dan 

orang yang menungganginya memegang 

sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan 

sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai 

pemenang untuk merebut kemenangan.

WAHYU 7:17 Sebab Anak Domba 
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yang di tengah-tengah takhta itu, akan 

menggembalakan mereka dan akan 

menuntun mereka ke mata air kehidupan. 

Dan Allah akan menghapus segala air mata 

dari mata mereka.”

WAHYU 17:14 Mereka akan berperang 

melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba 

akan mengalahkan mereka, karena Ia adalah 

Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas 

segala raja. Mereka bersama-sama dengan 

Dia juga akan menang, yaitu mereka yang 

terpanggil, yang telah dipilih dan yang 

setia.”

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Yohanes 10:27-30; Wahyu 19:13-17.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

MIKHA 4:1 Akan terjadi pada hari-hari 

yang terakhir: gunung rumah TUHAN akan 

berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan 

menjulang tinggi di atas bukit-bukit; bangsa-

bangsa akan berduyun-duyun ke sana,

2 dan banyak suku bangsa akan pergi 

serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung 

TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya 

Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya 

dan supaya kita berjalan menempuhnya; 

sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan 

firman TUHAN dari Yerusalem.”

3 Ia akan menjadi hakim antara banyak 

bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-

suku bangsa yang besar sampai ke tempat 

yang jauh; mereka akan menempa pedang-

pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-

tombaknya menjadi pisau pemangkas; 

bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang 

terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi 

belajar perang.

4 Tetapi mereka masing-masing akan duduk 

di bawah pohon anggurnya dan di bawah 

pohon aranya dengan tidak ada yang 

mengejutkan, sebab mulut TUHAN semesta 

alam yang mengatakannya.

7 Mereka yang pincang akan Kujadikan 

pangkal suatu keturunan, dan yang diusir 

suatu bangsa yang kuat, dan TUHAN akan 

menjadi raja atas mereka di gunung Sion, 

dari sekarang sampai selama-lamanya.

YESAYA 2:2 Akan terjadi pada hari-

hari yang terakhir: gunung tempat rumah 

TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-

gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-

bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun 

ke sana,

3 dan banyak suku bangsa akan pergi 

serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung 

TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia 

mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan 

supaya kita berjalan menempuhnya; sebab 

dari Sion akan keluar pengajaran dan firman 

TUHAN dari Yerusalem.”

4 Ia akan menjadi hakim antara bangsa-

bangsa dan akan menjadi wasit bagi 

banyak suku bangsa; maka mereka akan 

menempa pedang-pedangnya menjadi 

mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi 

pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi 

mengangkat pedang terhadap bangsa, dan 

mereka tidak akan lagi belajar perang.
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5 Hai kaum keturunan Yakub, mari kita 

berjalan di dalam terang TUHAN!

LUKAS 1:33 dan Ia akan menjadi raja 

atas kaum keturunan Yakub sampai selama-

lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan 

berkesudahan.”

KISAH PARA RASUL 17:31 Karena Ia telah 

menetapkan suatu hari, pada waktu mana 

Ia dengan adil akan menghakimi dunia 

oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, 

sesudah Ia memberikan kepada semua 

orang suatu bukti tentang hal itu dengan 

membangkitkan Dia dari antara orang 

mati.”

ROMA 11:5 Demikian juga pada waktu 

ini ada tinggal suatu sisa, menurut pilihan 

kasih karunia.

6 Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih 

karunia, maka bukan lagi karena perbuatan, 

sebab jika tidak demikian, maka kasih 

karunia itu bukan lagi kasih karunia.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Matius 25:31,32; Yohanes 5:22-29; 
Kisah Para Rasul 4:32-35.

F13 Rincian penderitaan Mesias.

MIKHA 4:14 Sekarang, engkau harus 

mendirikan tembok bagimu; pagar 

pengepungan telah mereka dirikan melawan 

kita; dengan tongkat mereka memukul pipi 

orang yang memerintah Israel.

MATIUS 26:67 Lalu mereka meludahi 

muka-Nya dan meninju-Nya; orang-orang 

lain memukul Dia,

68 dan berkata: “Cobalah katakan kepada 

kami, hai Mesias, siapakah yang memukul 

Engkau?”

Lihat juga Yesaya 33:22; Ratapan 3:30; Matius 27:30; Yohanes 
18:22; Yohanes 19:3.

A04 Mesias ada dalam kekekalan.

C03 Tempat kelahiran Mesias.

MIKHA 5:1 Tetapi engkau, hai Betlehem 

Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-

kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit 

bagi-Ku seorang yang akan memerintah 

Israel, yang permulaannya sudah sejak 

purbakala, sejak dahulu kala.
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MATIUS 2:4 Maka dikumpulkannya 

semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa 

Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari 

mereka, di mana Mesias akan dilahirkan.

5 Mereka berkata kepadanya: “Di Betlehem 

di tanah Yudea, karena demikianlah ada 

tertulis dalam kitab nabi:

6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, 

engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di 

antara mereka yang memerintah Yehuda, 

karena dari padamulah akan bangkit seorang 

pemimpin, yang akan menggembalakan 

umat-Ku Israel.”

LUKAS 1:31 Sesungguhnya engkau akan 

mengandung dan akan melahirkan seorang 

anak laki-laki dan hendaklah engkau 

menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

LUKAS 2:4 Demikian juga Yusuf pergi 

dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota 

Daud yang bernama Betlehem, --karena ia 

berasal dari keluarga dan keturunan Daud--

5 supaya didaftarkan bersama-sama 

dengan Maria, tunangannya, yang sedang 

mengandung.

6 Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi 

Maria untuk bersalin,

7 dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, 

anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya 

dengan lampin dan dibaringkannya di 

dalam palungan, karena tidak ada tempat 

bagi mereka di rumah penginapan.

YOHANES 1:1 Pada mulanya adalah 

Firman; Firman itu bersama-sama dengan 

Allah dan Firman itu adalah Allah.

YOHANES 7:41 Yang lain berkata: “Ia ini 

Mesias.” Tetapi yang lain lagi berkata: 

“Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea!

42 Karena Kitab Suci mengatakan, bahwa 

Mesias berasal dari keturunan Daud dan 

dari kampung Betlehem, tempat Daud 

dahulu tinggal.”

1 PETRUS 1:20 Ia telah dipilih sebelum 

dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru 

menyatakan diri-Nya pada zaman akhir.

21 Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, 

yang telah membangkitkan Dia dari antara 

orang mati dan yang telah memuliakan-Nya, 

sehingga imanmu dan pengharapanmu 

tertuju kepada Allah.

Lihat juga Rut 4:11; 1 Tawarikh 4:4; Mazmur 102:26-28; Mazmur 
132:6; Amsal 8:22-31; Yesaya 9:5,6; Yesaya 11:1; Yesaya 53:2; 

Yehezkiel 17:22-24; Yehezkiel 34:23,24; Yehezkiel 37:22-25; Amos 
9:11; Zakharia 9:9; Lukas 23:38; Yohanes 1:1-3; Yohanes 19:14-22; 

Ibrani 13:8; Yohanes 1:1; Wahyu 1:11-18; Wahyu 19:16; Wahyu 
21:6.

B12 Kesempurnaan Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MIKHA 5:2 Sebab itu ia akan 

membiarkan mereka sampai waktu 

perempuan yang akan melahirkan telah 

melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-

saudaranya akan kembali kepada orang 

Israel.

3 Maka ia akan bertindak dan akan 

menggembalakan mereka dalam kekuatan 

TUHAN, dalam kemegahan nama TUHAN 

Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab 
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sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung 

bumi,

MATIUS 1:21 Ia akan melahirkan anak 

laki-laki dan engkau akan menamakan 

Dia Yesus, karena Dialah yang akan 

menyelamatkan umat-Nya dari dosa 

mereka.”

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

YOHANES 10:16 Ada lagi pada-Ku domba-

domba lain, yang bukan dari kandang ini; 

domba-domba itu harus Kutuntun juga dan 

mereka akan mendengarkan suara-Ku dan 

mereka akan menjadi satu kawanan dengan 

satu gembala.

YOHANES 10:27 Domba-domba-Ku 

mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal 

mereka dan mereka mengikut Aku,

28 dan Aku memberikan hidup yang kekal 

kepada mereka dan mereka pasti tidak 

akan binasa sampai selama-lamanya dan 

seorangpun tidak akan merebut mereka dari 

tangan-Ku.

29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-

Ku, lebih besar dari pada siapapun, dan 

seorangpun tidak dapat merebut mereka 

dari tangan Bapa.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

Lihat juga #1; #2; #3; Matius 25:31; Yohanes 14:9-11; 2 Korintus 
6:16; Wahyu 1:13-18; Wahyu 12:1,2.

B04 Atribut Ketuhanan Mesias.

E24 Mesias akan membawa kedamaian.

MIKHA 5:4 dan dia menjadi damai 

sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri 

kita dan apabila ia menginjak tanah kita, 

maka kita akan membangkitkan melawan 

dia tujuh gembala, bahkan delapan 

pemimpin manusia.

YOHANES 14:27 Damai sejahtera 

Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-

Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang 

Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh 

dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan 

gentar hatimu.

ROMA 16:20 Semoga Allah, 

sumber damai sejahtera, segera akan 

menghancurkan Iblis di bawah kakimu. 

Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai 

kamu!

EFESUS 2:14 Karena Dialah damai 

sejahtera kita, yang telah mempersatukan 

kedua pihak dan yang telah merubuhkan 

tembok pemisah, yaitu perseteruan,

KOLOSE 1:20 dan oleh Dialah Ia 

memperdamaikan segala sesuatu dengan 

diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun 

yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan 

pendamaian oleh darah salib Kristus.
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IBRANI 13:20 Maka Allah damai sejahtera, 

yang oleh darah perjanjian yang kekal telah 

membawa kembali dari antara orang mati 

Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, 

Tuhan kita,

Lihat juga Mazmur 72:7; Yesaya 9:5,6; Lukas 2:14; Yohanes 14:27; 
Yohanes 16:33; Roma 3:17; 2 Korintus 13:11; Efesus 2:14-17; Filipi 

4:9; 1 Tesalonika 5:23; 2 Tesalonika 3:16; Ibrani 7:2.

E21 Mesias akan mengampuni dosa.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

MIKHA 7:15 Seperti pada waktu Engkau 

keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada 

kami keajaiban-keajaiban!

16 Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan 

merasa malu atas segala keperkasaan 

mereka; biarlah mereka menutup mulutnya 

dengan tangan, dan telinganya menjadi tuli.

17 Biarlah mereka menjilat debu seperti 

ular, seperti binatang menjalar di bumi; 

biarlah mereka keluar dengan gemetar dari 

kubunya, dan datang kepada TUHAN, Allah 

kami, dengan gentar, dengan takut kepada-

Mu!

18 Siapakah Allah seperti Engkau yang 

mengampuni dosa, dan yang memaafkan 

pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; 

yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk 

seterusnya, melainkan berkenan kepada 

kasih setia?

19 Biarlah Ia kembali menyayangi kita, 

menghapuskan kesalahan-kesalahan kita 

dan melemparkan segala dosa kita ke dalam 

tubir-tubir laut.

20 Kiranya Engkau menunjukkan setia-

Mu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada 

Abraham seperti yang telah Kaujanjikan 

dengan bersumpah kepada nenek moyang 

kami sejak zaman purbakala!

2 TAWARIKH 7:14 dan umat-Ku, yang 

atasnya nama-Ku disebut, merendahkan 

diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu 

berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, 

maka Aku akan mendengar dari sorga 

dan mengampuni dosa mereka, serta 

memulihkan negeri mereka.

YESAYA 55:7 Baiklah orang fasik 

meninggalkan jalannya, dan orang jahat 

meninggalkan rancangannya; baiklah ia 

kembali kepada TUHAN, maka Dia akan 

mengasihaninya, dan kepada Allah kita, 

sebab Ia memberi pengampunan dengan 

limpahnya.

RATAPAN 3:32 Karena walau Ia 

mendatangkan susah, Ia juga menyayangi 

menurut kebesaran kasih setia-Nya.

HOSEA 3:5 Sesudah itu orang Israel 

akan berbalik dan akan mencari TUHAN, 

Allah mereka, dan Daud, raja mereka. 

Mereka akan datang dengan gementar 

kepada TUHAN dan kepada kebaikan-Nya 

pada hari-hari yang terakhir.

ZAKHARIA 10:6 Aku akan membuat kuat 

kaum Yehuda, dan Aku menyelamatkan 

keturunan Yusuf. Aku akan membawa 

mereka kembali, sebab Aku menyayangi 

mereka; dan keadaan mereka seakan-akan 

tidak pernah ditolak oleh Aku, sebab Akulah 

TUHAN, Allah mereka, dan Aku akan 

menjawab mereka.
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MATIUS 18:21 Kemudian datanglah 

Petrus dan berkata kepada Yesus: “Tuhan, 

sampai berapa kali aku harus mengampuni 

saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? 

Sampai tujuh kali?”

22 Yesus berkata kepadanya: “Bukan! Aku 

berkata kepadamu: Bukan sampai tujuh kali, 

melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh 

kali.

LUKAS 7:49 Dan mereka, yang duduk 

makan bersama Dia, berpikir dalam hati 

mereka: “Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat 

mengampuni dosa?”

IBRANI 10:16 sebab setelah Ia berfirman: 

“Inilah perjanjian yang akan Kuadakan 

dengan mereka sesudah waktu itu,” Ia 

berfirman pula: “Aku akan menaruh hukum-

Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya 

dalam akal budi mereka,

17 dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan 

kesalahan mereka.”

1 PETRUS 2:10 kamu, yang dahulu bukan 

umat Allah, tetapi yang sekarang telah 

menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak 

dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh 

belas kasihan.

Lihat juga #1; #2; #3; #5; Mazmur 103:3.
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C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

HABAKUK 2:3 Sebab penglihatan itu masih 

menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju 

kesudahannya dengan tidak menipu; apabila 

berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab 

itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak 

akan bertangguh.

MAZMUR 130:5 Aku menanti-nantikan 

TUHAN, jiwaku menanti-nanti, dan aku 

mengharapkan firman-Nya.

6 Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pada 

pengawal mengharapkan pagi, lebih dari 

pada pengawal mengharapkan pagi.

YESAYA 8:17 Dan aku hendak menanti-

nantikan TUHAN yang menyembunyikan 

wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub; 

aku hendak mengharapkan Dia.

YESAYA 46:13 Keselamatan yang dari 

pada-Ku tidak jauh lagi, sebab Aku telah 

mendekatkannya dan kelepasan yang 

Kuberikan tidak bertangguh lagi; Aku 

akan memberikan kelepasan di Sion dan 

keagungan-Ku kepada Israel.”

LUKAS 18:7 Tidakkah Allah akan 

membenarkan orang-orang pilihan-Nya 

yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan 

adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum 

menolong mereka?

8 Aku berkata kepadamu: Ia akan segera 

membenarkan mereka. Akan tetapi, jika 

Anak Manusia itu datang, adakah Ia 

mendapati iman di bumi?”

IBRANI 10:37 Sebab sedikit, bahkan sangat 

sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, 

sudah akan ada, tanpa menangguhkan 

kedatangan-Nya.

2 PETRUS 3:9 Tuhan tidak lalai menepati 

janji-Nya, sekalipun ada orang yang 

menganggapnya sebagai kelalaian, 

tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 

menghendaki supaya jangan ada yang 

binasa, melainkan supaya semua orang 

berbalik dan bertobat.

Lihat juga Mazmur 27:14; Yesaya 30:18; Ratapan 3:25,26; Mikha 
7:7; Lukas 2:25; 2 Tesalonika 2:6-8; Yakobus 5:7,8.

E25 Mesias akan dipercaya dan dipuja.

HABAKUK 2:4 Sesungguhnya, orang yang 

membusungkan dada, tidak lurus hatinya, 

tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh 

percayanya.

ROMA 1:17 Sebab di dalamnya nyata 

kebenaran Allah, yang bertolak dari iman 

dan memimpin kepada iman, seperti ada 

tertulis: “Orang benar akan hidup oleh 

iman.”

GALATIA 2:16 Kamu tahu, bahwa tidak 

seorangpun yang dibenarkan oleh karena 

melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh 

karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab 

itu kamipun telah percaya kepada Kristus 

Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena 

iman dalam Kristus dan bukan oleh karena 

melakukan hukum Taurat. Sebab: “tidak ada 

seorangpun yang dibenarkan” oleh karena 

melakukan hukum Taurat.
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GALATIA 3:11 Dan bahwa tidak ada orang 

yang dibenarkan di hadapan Allah karena 

melakukan hukum Taurat adalah jelas, 

karena: “Orang yang benar akan hidup oleh 

iman.”

12 Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, 

melainkan siapa yang melakukannya, akan 

hidup karenanya.

IBRANI 10:38 Tetapi orang-Ku yang 

benar akan hidup oleh iman, dan apabila 

ia mengundurkan diri, maka Aku tidak 

berkenan kepadanya.”

Lihat juga Yesaya 53:11; Yeremia 23:5; Matius 27:19; Kisah Para 
Rasul 3:14; Kisah Para Rasul 22:14; Yohanes 2:1; Yohanes 5:10-12.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

HABAKUK 2:14 Sebab bumi akan penuh 

dengan pengetahuan tentang kemuliaan 

TUHAN, seperti air yang menutupi dasar 

laut.

YESAYA 11:9 Tidak ada yang akan berbuat 

jahat atau yang berlaku busuk di seluruh 

gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi 

penuh dengan pengenalan akan TUHAN, 

seperti air laut yang menutupi dasarnya.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; Mazmur 67:1-8; Mazmur 72:19; Mazmur 86:9; 
Mazmur 98:1-8; Yesaya 6:3.
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D05 Mesias akan menjadi Penebus.

E18 Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

ZEFANYA 3:9 Tetapi sesudah itu Aku 

akan memberikan bibir lain kepada bangsa-

bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya 

sekaliannya mereka memanggil nama 

TUHAN, beribadah kepada-Nya dengan 

bahu-membahu.

ZEFANYA 3:10-11

ZEFANYA 3:12 Di antaramu akan 

Kubiarkan hidup suatu umat yang rendah 

hati dan lemah, dan mereka akan mencari 

perlindungan pada nama TUHAN,

13 yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan 

melakukan kelaliman atau berbicara 

bohong; dalam mulut mereka tidak akan 

terdapat lidah penipu; ya, mereka akan 

seperti domba yang makan rumput 

dan berbaring dengan tidak ada yang 

mengganggunya.”

14 Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, 

bertempik-soraklah, hai Israel! 

Bersukacitalah dan beria-rialah dengan 

segenap hati, hai puteri Yerusalem!

15 TUHAN telah menyingkirkan hukuman 

yang jatuh atasmu, telah menebas binasa 

musuhmu. Raja Israel, yakni TUHAN, ada 

di antaramu; engkau tidak akan takut kepada 

malapetaka lagi.

16 Pada hari itu akan dikatakan kepada 

Yerusalem: “Janganlah takut, hai Sion! 

Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu.

17 TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai 

pahlawan yang memberi kemenangan. Ia 

bergirang karena engkau dengan sukacita, 

Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, Ia 

bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-

sorai,

ZEFANYA 3:18-19

ZEFANYA 3:20 Pada waktu itu Aku akan 

membawa kamu pulang, yakni pada waktu 

Aku mengumpulkan kamu, sebab Aku mau 

membuat kamu menjadi kenamaan dan 

kepujian di antara segala bangsa di bumi 

dengan memulihkan keadaanmu di depan 

mata mereka,” firman TUHAN.

YEHEZKIEL 37:24 Maka hamba-Ku Daud akan 

menjadi rajanya, dan mereka semuanya 

akan mempunyai satu gembala. Mereka 

akan hidup menurut peraturan-peraturan-

Ku dan melakukan ketetapan-ketetapan-Ku 

dengan setia.

25 Mereka akan tinggal di tanah yang 

Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, di 

mana nenek moyang mereka tinggal, ya, 

mereka, anak-anak mereka maupun cucu 

cicit mereka akan tinggal di sana untuk 

selama-lamanya dan hamba-Ku Daud 

menjadi raja mereka untuk selama-lamanya.

MATIUS 21:9 Dan orang banyak yang 

berjalan di depan Yesus dan yang mengikuti-

Nya dari belakang berseru, katanya: “Hosana 

bagi Anak Daud, diberkatilah Dia yang 

datang dalam nama Tuhan, hosana di 

tempat yang mahatinggi!”

MATIUS 26:61 yang mengatakan: “Orang 

ini berkata: Aku dapat merubuhkan Bait 

Allah dan membangunnya kembali dalam 

tiga hari.”

62 Lalu Imam Besar itu berdiri dan berkata 

kepada-Nya: “Tidakkah Engkau memberi 

jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini 
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terhadap Engkau?”

63 Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam 

Besar itu kepada-Nya: “Demi Allah yang 

hidup, katakanlah kepada kami, apakah 

Engkau Mesias, Anak Allah, atau tidak.”

MATIUS 27:12 Tetapi atas tuduhan yang 

diajukan imam-imam kepala dan tua-tua 

terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab 

apapun.

13 Maka kata Pilatus kepada-Nya: “Tidakkah 

Engkau dengar betapa banyaknya tuduhan 

saksi-saksi ini terhadap Engkau?”

14 Tetapi Ia tidak menjawab suatu katapun, 

sehingga wali negeri itu sangat heran.

LUKAS 4:18 Roh Tuhan ada pada-Ku, 

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 

menyampaikan kabar baik kepada orang-

orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku

19 untuk memberitakan pembebasan kepada 

orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 

orang-orang buta, untuk membebaskan 

orang-orang yang tertindas, untuk 

memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 

datang.”

LUKAS 24:47 dan lagi: dalam nama-Nya 

berita tentang pertobatan dan pengampunan 

dosa harus disampaikan kepada segala 

bangsa, mulai dari Yerusalem.

YOHANES 13:1 Sementara itu sebelum hari 

raya Paskah mulai, Yesus telah tahu, bahwa 

saat-Nya sudah tiba untuk beralih dari dunia 

ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa 

mengasihi murid-murid-Nya demikianlah 

sekarang Ia mengasihi mereka sampai 

kepada kesudahannya.

YOHANES 15:11 Semuanya itu Kukatakan 

kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam 

kamu dan sukacitamu menjadi penuh.

12 Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling 

mengasihi, seperti Aku telah mengasihi 

kamu.

13 Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada 

kasih seorang yang memberikan nyawanya 

untuk sahabat-sahabatnya.

ROMA 8:37 Tetapi dalam semuanya 

itu kita lebih dari pada orang-orang yang 

menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

WAHYU 19:1 Kemudian dari pada itu 

aku mendengar seperti suara yang nyaring 

dari himpunan besar orang banyak di 

sorga, katanya: “Haleluya! Keselamatan dan 

kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah 

kita,

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Yesaya 62:1-7; Yesaya 65:19; 
Yeremia 32:41; Matius 28:18,19; Kisah Para Rasul 6:7; Kisah 

Para Rasul 9:15; Wahyu 19:7.
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E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

HAGAI 2:7 Sebab beginilah firman 

TUHAN semesta alam: Sedikit waktu lagi 

maka Aku akan menggoncangkan langit dan 

bumi, laut dan darat;

8 Aku akan menggoncangkan segala 

bangsa, sehingga barang yang indah-indah 

kepunyaan segala bangsa datang mengalir, 

maka Aku akan memenuhi Rumah ini 

dengan kemegahan, firman TUHAN 

semesta alam.

9 Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-

Kulah emas, demikianlah firman TUHAN 

semesta alam.

10 Adapun Rumah ini, kemegahannya yang 

kemudian akan melebihi kemegahannya 

yang semula, firman TUHAN semesta alam, 

dan di tempat ini Aku akan memberi damai 

sejahtera, demikianlah firman TUHAN 

semesta alam.”

KEJADIAN 49:10 Tongkat kerajaan tidak akan 

beranjak dari Yehuda ataupun lambang 

pemerintahan dari antara kakinya, sampai 

dia datang yang berhak atasnya, maka 

kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

ROMA 14:17 Sebab Kerajaan Allah 

bukanlah soal makanan dan minuman, 

tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan 

sukacita oleh Roh Kudus.

2 KORINTUS 3:9 Sebab, jika pelayanan yang 

memimpin kepada penghukuman itu mulia, 

betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang 

memimpin kepada pembenaran.

10 Sebenarnya apa yang dahulu dianggap 

mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan 

yang mengatasi segala sesuatu ini, sama 

sekali tidak mempunyai arti.

WAHYU 21:2 Dan aku melihat kota yang 

kudus, Yerusalem yang baru, turun dari 

sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan 

pengantin perempuan yang berdandan 

untuk suaminya.

3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring 

dari takhta itu berkata: “Lihatlah, kemah 

Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia 

akan diam bersama-sama dengan mereka. 

Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan 

menjadi Allah mereka.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 21:10,11.

C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

HAGAI 2:24 Pada waktu itu, demikianlah 

firman TUHAN semesta alam, Aku akan 

mengambil engkau, hai Zerubabel bin 

Sealtiel, hamba-Ku--demikianlah firman 

TUHAN--dan akan menjadikan engkau 

seperti cincin meterai; sebab engkaulah 

yang Kupilih, demikianlah firman TUHAN 

semesta alam.”

LUKAS 3:23 Ketika Yesus memulai 
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pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga 

puluh tahun dan menurut anggapan orang, 

Ia adalah anak Yusuf, anak Eli,

24 anak Matat, anak Lewi, anak Malkhi, anak 

Yanai, anak Yusuf,

25 anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak 

Hesli, anak Nagai,

26 anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak 

Yosekh, anak Yoda,

27 anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, 

anak Sealtiel, anak Neri,
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E17 Mesias akan membangun sebuah bait 

Allah.

E19 Mesias akan menghibur.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

      .

ZAKHARIA 1:16 Sebab itu, beginilah 

firman TUHAN, Aku kembali lagi kepada 

Yerusalem dengan kasih sayang. Rumah-Ku 

akan didirikan pula di sana, demikianlah 

firman TUHAN semesta alam, dan tali 

pengukur akan direntangkan lagi di atas 

Yerusalem.

17 Serukanlah ini selanjutnya: Beginilah firman 

TUHAN semesta alam: Kota-kota-Ku akan 

berlimpah-limpah pula dengan kebajikan, 

dan TUHAN akan menghiburkan Sion dan 

akan memilih Yerusalem pula.”

YESAYA 40:1 Hiburkanlah, hiburkanlah 

umat-Ku, demikian firman Allahmu,

2 tenangkanlah hati Yerusalem dan 

serukanlah kepadanya, bahwa 

perhambaannya sudah berakhir, bahwa 

kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah 

menerima hukuman dari tangan TUHAN 

dua kali lipat karena segala dosanya.

YESAYA 40:9 Hai Sion, pembawa 

kabar baik, naiklah ke atas gunung yang 

tinggi! Hai Yerusalem, pembawa kabar 

baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, 

nyaringkanlah suaramu, jangan takut! 

Katakanlah kepada kota-kota Yehuda: “Lihat, 

itu Allahmu!”

YESAYA 66:13 Seperti seseorang yang 

dihibur ibunya, demikianlah Aku ini akan 

menghibur kamu; kamu akan dihibur di 

Yerusalem.

MATIUS 9:35 Demikianlah Yesus 

berkeliling ke semua kota dan desa; Ia 

mengajar dalam rumah-rumah ibadat 

dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga 

serta melenyapkan segala penyakit dan 

kelemahan.

LUKAS 4:43 Tetapi Ia berkata kepada 

mereka: “Juga di kota-kota lain Aku harus 

memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab 

untuk itulah Aku diutus.”

KISAH PARA RASUL 1:8 Tetapi kamu akan 

menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 

atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-

Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 

Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

KISAH PARA RASUL 5:16 Dan juga orang 

banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem 

datang berduyun-duyun serta membawa 

orang-orang yang sakit dan orang-orang 

yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua 

disembuhkan.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

E18 Tuhan akan tinggal di antara umat-Nya.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

       

ZAKHARIA 2:1-2

ZAKHARIA 2:3 Dan sementara malaikat 

yang berbicara dengan aku itu maju ke 
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depan, majulah seorang malaikat lain 

mendekatinya,

4 yang diberi perintah: “Berlarilah, katakanlah 

kepada orang muda yang di sana itu, 

demikian: Yerusalem akan tetap tinggal 

seperti padang terbuka oleh karena 

banyaknya manusia dan hewan di dalamnya.

5 Dan Aku sendiri, demikianlah firman 

TUHAN, akan menjadi tembok berapi 

baginya di sekelilingnya, dan Aku akan 

menjadi kemuliaan di dalamnya.”

ZAKHARIA 2:6-9

ZAKHARIA 2:10 Bersorak-sorailah dan 

bersukarialah, hai puteri Sion, sebab 

sesungguhnya Aku datang dan diam di 

tengah-tengahmu, demikianlah firman 

TUHAN;

11 dan banyak bangsa akan menggabungkan 

diri kepada TUHAN pada waktu itu dan 

akan menjadi umat-Ku dan Aku akan diam 

di tengah-tengahmu.” Maka engkau akan 

mengetahui, bahwa TUHAN semesta alam 

yang mengutus aku kepadamu.

12 Dan TUHAN akan mengambil Yehuda 

sebagai milik-Nya di tanah yang kudus, dan 

Ia akan memilih Yerusalem pula.

13 Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di 

hadapan TUHAN, sebab Ia telah bangkit 

dari tempat kediaman-Nya yang kudus.

MAZMUR 40:8 Lalu aku berkata: “Sungguh, 

aku datang; dalam gulungan kitab ada 

tertulis tentang aku;

LUKAS 2:32 yaitu terang yang menjadi 

penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan 

menjadi kemuliaan bagi umat-Mu, Israel.”

YOHANES 8:14 Jawab Yesus kepada mereka, 

kata-Nya: “Biarpun Aku bersaksi tentang 

diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu 

benar, sebab Aku tahu, dari mana Aku 

datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi kamu 

tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke 

mana Aku pergi.

YOHANES 8:42 Kata Yesus kepada mereka: 

“Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan 

mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan 

datang dari Allah. Dan Aku datang bukan 

atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah 

yang mengutus Aku.

YOHANES 14:28 Kamu telah mendengar, 

bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku 

pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. 

Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu 

akan bersukacita karena Aku pergi kepada 

Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada 

Aku.

KISAH PARA RASUL 9:15 Tetapi firman 

Tuhan kepadanya: “Pergilah, sebab orang 

ini adalah alat pilihan bagi-Ku untuk 

memberitakan nama-Ku kepada bangsa-

bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang 

Israel.

ROMA 3:29 Atau adakah Allah hanya 

Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga 

adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. 

Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain!

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

ZAKHARIA



412

ROMA 15:8 Yang aku maksudkan ialah, 

bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus 

telah menjadi pelayan orang-orang bersunat 

untuk mengokohkan janji yang telah 

diberikan-Nya kepada nenek moyang kita,

9 dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, 

supaya mereka memuliakan Allah karena 

rahmat-Nya, seperti ada tertulis: “Sebab itu 

aku akan memuliakan Engkau di antara 

bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur 

bagi nama-Mu.”

10 Dan selanjutnya: “Bersukacitalah, hai 

bangsa-bangsa, dengan umat-Nya.”

11 Dan lagi: “Pujilah Tuhan, hai kamu semua 

bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku 

bangsa memuji Dia.”

12 Dan selanjutnya kata Yesaya: “Taruk dari 

pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan 

bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, 

dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan 

menaruh harapan.”

IBRANI 9:27 Dan sama seperti manusia 

ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, 

dan sesudah itu dihakimi,

28 demikian pula Kristus hanya satu kali saja 

mengorbankan diri-Nya untuk menanggung 

dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan 

menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa 

menanggung dosa untuk menganugerahkan 

keselamatan kepada mereka, yang 

menantikan Dia.

IBRANI 10:7 Lalu Aku berkata: Sungguh, 

Aku datang; dalam gulungan kitab ada 

tertulis tentang Aku untuk melakukan 

kehendak-Mu, ya Allah-Ku.”

WAHYU 3:11 Aku datang segera. 

Peganglah apa yang ada padamu, supaya 

tidak seorangpun mengambil mahkotamu.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 16:15 Lihatlah, Aku datang seperti 

pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-

jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, 

supaya ia jangan berjalan dengan telanjang 

dan jangan kelihatan kemaluannya.

WAHYU 22:7 Sesungguhnya Aku datang 

segera. Berbahagialah orang yang menuruti 

perkataan-perkataan nubuat kitab ini!

WAHYU 22:12 Sesungguhnya Aku datang 

segera dan Aku membawa upah-Ku untuk 

membalaskan kepada setiap orang menurut 

perbuatannya.

WAHYU 22:17 Roh dan pengantin 

perempuan itu berkata: “Marilah!” Dan 

barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah 

ia berkata: “Marilah!” Dan barangsiapa yang 

haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa 

yang mau, hendaklah ia mengambil air 

kehidupan dengan cuma-cuma!

WAHYU 22:20 Ia yang memberi kesaksian 

tentang semuanya ini, berfirman: “Ya, Aku 

datang segera!” Amin, datanglah, Tuhan 

Yesus!

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Yohanes 17:13; Kisah Para Rasul 
10:45; Kisah Para Rasul 11:1,18; Ibrani 10:9; 1 Petrus 5:4.
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C01 Kelahiran Mesias dinubuatkan.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

D10 Mesias akan menjadi Hakim.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

ZAKHARIA 3:1 Kemudian ia 

memperlihatkan kepadaku imam besar 

Yosua berdiri di hadapan Malaikat TUHAN 

sedang Iblis berdiri di sebelah kanannya 

untuk mendakwa dia.

2 Lalu berkatalah Malaikat TUHAN kepada 

Iblis itu: “TUHAN kiranya menghardik 

engkau, hai Iblis! TUHAN, yang memilih 

Yerusalem, kiranya menghardik engkau! 

Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik 

dari api?”

3 Adapun Yosua mengenakan pakaian yang 

kotor, waktu dia berdiri di hadapan Malaikat 

itu,

4 yang memberikan perintah kepada orang-

orang yang melayaninya: “Tanggalkanlah 

pakaian yang kotor itu dari padanya.” Dan 

kepada Yosua ia berkata: “Lihat, dengan ini 

aku telah menjauhkan kesalahanmu dari 

padamu! Aku akan mengenakan kepadamu 

pakaian pesta.”

5 Kemudian ia berkata: “Taruhlah serban 

tahir pada kepalanya!” Maka mereka 

menaruh serban tahir pada kepalanya dan 

mengenakan pakaian kepadanya, sedang 

Malaikat TUHAN berdiri di situ.

ZAKHARIA 3:6-7

ZAKHARIA 3:8 Dengarkanlah, hai imam 

besar Yosua! Engkau dan teman-temanmu 

yang duduk di hadapanmu--sungguh 

kamu merupakan suatu lambang. Sebab, 

sesungguhnya Aku akan mendatangkan 

hamba-Ku, yakni Sang Tunas.

9 Sebab sesungguhnya permata yang telah 

Kuserahkan kepada Yosua--satu permata 

yang bermata tujuh--sesungguhnya Aku 

akan mengukirkan ukiran di atasnya, 

demikianlah firman TUHAN semesta alam, 

dan Aku akan menghapuskan kesalahan 

negeri ini dalam satu hari saja.

10 Pada hari itu, demikianlah firman TUHAN 

semesta alam, setiap orang dari padamu 

akan mengundang temannya duduk di 

bawah pohon anggur dan di bawah pohon 

ara.”

MATIUS 22:11 Ketika raja itu masuk untuk 

bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat 

seorang yang tidak berpakaian pesta.

12 Ia berkata kepadanya: Hai saudara, 

bagaimana engkau masuk ke mari dengan 

tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi 

orang itu diam saja.

LUKAS 1:32 Ia akan menjadi besar dan 

akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. 

Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan 

kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

ROMA 16:20 Semoga Allah, 

sumber damai sejahtera, segera akan 

menghancurkan Iblis di bawah kakimu. 

Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai 

kamu!

EFESUS 6:11 Kenakanlah seluruh 

perlengkapan senjata Allah, supaya kamu 

dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis;

12 karena perjuangan kita bukanlah melawan 

darah dan daging, tetapi melawan 

ZAKHARIA



414

pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-

penguasa, melawan penghulu-penghulu 

dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat 

di udara.

13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan 

senjata Allah, supaya kamu dapat 

mengadakan perlawanan pada hari yang 

jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu 

menyelesaikan segala sesuatu.

1 YOHANES 3:8 barangsiapa yang tetap 

berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab 

Iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk 

inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, 

yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-

perbuatan Iblis itu.

WAHYU 4:4 Dan sekeliling takhta itu ada 

dua puluh empat takhta, dan di takhta-takhta 

itu duduk dua puluh empat tua-tua, yang 

memakai pakaian putih dan mahkota emas 

di kepala mereka.

WAHYU 4:10 maka tersungkurlah kedua 

puluh empat tua-tua itu di hadapan Dia 

yang duduk di atas takhta itu, dan mereka 

menyembah Dia yang hidup sampai 

selama-lamanya. Dan mereka melemparkan 

mahkotanya di hadapan takhta itu, sambil 

berkata:

11 Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak 

menerima puji-pujian dan hormat dan 

kuasa; sebab Engkau telah menciptakan 

segala sesuatu; dan oleh karena kehendak-

Mu semuanya itu ada dan diciptakan.

WAHYU 7:9 Kemudian dari pada 

itu aku melihat: sesungguhnya, suatu 

kumpulan besar orang banyak yang tidak 

dapat terhitung 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.

10 Dan dengan suara nyaring mereka berseru: 

“Keselamatan bagi Allah kami yang duduk 

di atas takhta dan bagi Anak Domba!”

11 Dan semua malaikat berdiri mengelilingi 

takhta dan tua-tua dan keempat makhluk 

itu; mereka tersungkur di hadapan takhta itu 

dan menyembah Allah,

12 sambil berkata: “Amin! puji-pujian dan 

kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan 

hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi 

Allah kita sampai selama-lamanya! Amin!”

13 Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata 

kepadaku: “Siapakah mereka yang memakai 

jubah putih itu dan dari manakah mereka 

datang?”

14 Maka kataku kepadanya: “Tuanku, tuan 

mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku: 

“Mereka ini adalah orang-orang yang keluar 

dari kesusahan yang besar; dan mereka telah 

mencuci jubah mereka dan membuatnya 

putih di dalam darah Anak Domba.

WAHYU 19:8 Dan kepadanya dikaruniakan 

supaya memakai kain lenan halus yang 

berkilau-kilauan dan yang putih bersih!” 

(Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan 

yang benar dari orang-orang kudus.)

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Yesaya 6:2,3; Yesaya 64:6; 
Zakharia 6:11-13.
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D03 Jabatam Mesias sebagai Imam.

E17 Mesias akan membangun sebuah bait 

Allah.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

  

ZAKHARIA 6:12 katakanlah kepadanya: 

Beginilah firman TUHAN semesta alam: 

Inilah orang yang bernama Tunas. Ia 

akan bertunas dari tempatnya dan ia akan 

mendirikan bait TUHAN.

13 Dialah yang akan mendirikan bait TUHAN, 

dan dialah yang akan mendapat keagungan 

dan akan duduk memerintah di atas 

takhtanya. Di sebelah kanannya akan ada 

seorang imam dan permufakatan tentang 

damai akan ada di antara mereka berdua.

15 Orang-orang dari jauh akan datang untuk 

turut membangun bait TUHAN; maka 

kamu akan mengetahui bahwa TUHAN 

semesta alam yang mengutus aku 

kepadamu. Dan hal ini akan terjadi, apabila 

kamu dengan baik-baik mendengarkan 

suara TUHAN Allahmu.”

MATIUS 12:6 Aku berkata kepadamu: Di 

sini ada yang melebihi Bait Allah.

MATIUS 26:61 yang mengatakan: “Orang 

ini berkata: Aku dapat merubuhkan Bait 

Allah dan membangunnya kembali dalam 

tiga hari.”

LUKAS 1:31 Sesungguhnya engkau akan 

mengandung dan akan melahirkan seorang 

anak laki-laki dan hendaklah engkau 

menamai Dia Yesus.

32 Ia akan menjadi besar dan akan disebut 

Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan 

Allah akan mengaruniakan kepada-Nya 

takhta Daud, bapa leluhur-Nya,

33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum 

keturunan Yakub sampai selama-lamanya 

dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

YOHANES 2:19 Jawab Yesus kepada mereka: 

“Rombak Bait Allah ini, dan dalam tiga hari 

Aku akan mendirikannya kembali.”

20 Lalu kata orang Yahudi kepada-Nya: “Empat 

puluh enam tahun orang mendirikan Bait 

Allah ini dan Engkau dapat membangunnya 

dalam tiga hari?”

21 Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait 

Allah ialah tubuh-Nya sendiri.

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

2 Sama seperti Engkau telah memberikan 

kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, 

demikian pula Ia akan memberikan hidup 

yang kekal kepada semua yang telah Engkau 

berikan kepada-Nya.

3 Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa 

mereka mengenal Engkau, satu-satunya 

Allah yang benar, dan mengenal Yesus 

Kristus yang telah Engkau utus.

KISAH PARA RASUL 2:39 Sebab bagi 

kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan 

bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak 

yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita.”

KISAH PARA RASUL 15:14 Simon telah 

menceriterakan, bahwa sejak semula Allah 

menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-

bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu 

umat dari antara mereka bagi nama-Nya.
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15 Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para 

nabi seperti yang tertulis:

16 Kemudian Aku akan kembali dan 

membangunkan kembali pondok Daud 

yang telah roboh, dan reruntuhannya akan 

Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan,

17 supaya semua orang lain mencari Tuhan dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 

yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman 

Tuhan yang melakukan semuanya ini,

2 KORINTUS 6:16 Apakah hubungan bait Allah 

dengan berhala? Karena kita adalah bait dari 

Allah yang hidup menurut firman Allah 

ini: “Aku akan diam bersama-sama dengan 

mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, 

dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan 

mereka akan menjadi umat-Ku.

EFESUS 2:19 Demikianlah kamu bukan 

lagi orang asing dan pendatang, melainkan 

kawan sewarga dari orang-orang kudus dan 

anggota-anggota keluarga Allah,

20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan 

para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai 

batu penjuru.

21 Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, 

rapih tersusun, menjadi bait Allah yang 

kudus, di dalam Tuhan.

22 Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan 

menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh.

IBRANI 3:3 Sebab Ia dipandang layak 

mendapat kemuliaan lebih besar dari 

pada Musa, sama seperti ahli bangunan 

lebih dihormati dari pada rumah yang 

dibangunnya.

4 Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang 

ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala 

sesuatu ialah Allah.

5 Dan Musa memang setia dalam segenap 

rumah Allah sebagai pelayan untuk 

memberi kesaksian tentang apa yang akan 

diberitakan kemudian,

6 tetapi Kristus setia sebagai Anak yang 

mengepalai rumah-Nya; dan rumah-Nya 

ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya 

teguh berpegang pada kepercayaan dan 

pengharapan yang kita megahkan.

IBRANI 7:24 Tetapi, karena Ia tetap 

selama-lamanya, imamat-Nya tidak dapat 

beralih kepada orang lain.

IBRANI 10:12 Tetapi Ia, setelah 

mempersembahkan hanya satu korban 

saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-

lamanya di sebelah kanan Allah,

1 PETRUS 3:22 yang duduk di sebelah kanan 

Allah, setelah Ia naik ke sorga sesudah 

segala malaikat, kuasa dan kekuatan 

ditaklukkan kepada-Nya.

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

WAHYU 21:22 Dan aku tidak melihat Bait 

Suci di dalamnya; sebab Allah, Tuhan Yang 

Mahakuasa, adalah Bait Sucinya, demikian 

juga Anak Domba itu.

Lihat juga #1; #3; Yesaya 9:6; Zakharia 4:1-6; Kisah Para Rasul 
2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efesus 1:20-23; Filipi 2:7-11; Ibrani 

2:7-9.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.
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ZAKHARIA

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

ZAKHARIA 8:1-2

ZAKHARIA 8:3 Beginilah firman TUHAN: 

Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di 

tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan 

disebut Kota Setia, dan gunung TUHAN 

semesta alam akan disebut Gunung Kudus.

4 Beginilah firman TUHAN semesta alam: 

Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek 

duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-

masing memegang tongkat karena lanjut 

usianya.

5 Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan 

anak laki-laki dan anak perempuan yang 

bermain-main di situ.

6 Beginilah firman TUHAN semesta alam: 

Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini 

menganggap hal itu ajaib, apakah Aku akan 

menganggapnya ajaib? demikianlah firman 

TUHAN semesta alam.

7 Beginilah firman TUHAN semesta alam: 

Sesungguhnya, Aku menyelamatkan umat-

Ku dari tempat terbitnya matahari sampai 

kepada tempat terbenamnya,

8 dan Aku akan membawa mereka pulang, 

supaya mereka diam di tengah-tengah 

Yerusalem. Maka mereka akan menjadi 

umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah 

mereka dalam kesetiaan dan kebenaran.”

ZAKHARIA 8:9-11

ZAKHARIA 8:12 melainkan Aku akan 

menabur damai sejahtera. Maka pohon 

anggur akan memberi buahnya dan tanah 

akan memberi hasilnya dan langit akan 

memberi air embunnya. Aku akan memberi 

semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini 

sebagai miliknya.

13 Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk 

di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda 

dan kaum Israel, maka sekarang Aku akan 

menyelamatkan kamu, sehingga kamu 

menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah 

hatimu!”

ZAKHARIA 8:14-19

ZAKHARIA 8:20 Beginilah firman TUHAN 

semesta alam: “Masih akan datang lagi 

bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota.

21 Dan penduduk kota yang satu akan 

pergi kepada penduduk kota yang lain, 

mengatakan: Marilah kita pergi untuk 

melunakkan hati TUHAN dan mencari 

TUHAN semesta alam! Kamipun akan 

pergi!

22 Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa 

yang kuat akan datang mencari TUHAN 

semesta alam di Yerusalem dan melunakkan 

hati TUHAN.”

23 Beginilah firman TUHAN semesta alam: 

“Pada waktu itu sepuluh orang dari 

berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan 

memegang kuat-kuat punca jubah seorang 

Yahudi dengan berkata: Kami mau pergi 

menyertai kamu, sebab telah kami dengar, 

bahwa Allah menyertai kamu!”

LUKAS 24:45 Lalu Ia membuka pikiran 

mereka, sehingga mereka mengerti Kitab 

Suci.

46 Kata-Nya kepada mereka: “Ada tertulis 

demikian: Mesias harus menderita dan 

bangkit dari antara orang mati pada hari 

yang ketiga,

47 dan lagi: dalam nama-Nya berita tentang 

pertobatan dan pengampunan dosa harus 

disampaikan kepada segala bangsa, mulai 
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dari Yerusalem.

ROMA 11:25 Sebab, saudara-saudara, 

supaya kamu jangan menganggap dirimu 

pandai, aku mau agar kamu mengetahui 

rahasia ini: Sebagian dari Israel telah 

menjadi tegar sampai jumlah yang penuh 

dari bangsa-bangsa lain telah masuk.

26 Dengan jalan demikian seluruh Israel 

akan diselamatkan, seperti ada tertulis: 

“Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan 

menyingkirkan segala kefasikan dari pada 

Yakub.

27 Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, 

apabila Aku menghapuskan dosa mereka.”

28 Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah 

oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan 

mereka adalah kekasih Allah oleh karena 

nenek moyang.

29 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia 

dan panggilan-Nya.

30 Sebab sama seperti kamu dahulu tidak 

taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh 

kemurahan oleh ketidaktaatan mereka,

31 demikian juga mereka sekarang tidak 

taat, supaya oleh kemurahan yang telah 

kamu peroleh, mereka juga akan beroleh 

kemurahan.

32 Sebab Allah telah mengurung semua 

orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat 

menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka 

semua.

ROMA 15:8 Yang aku maksudkan ialah, 

bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus 

telah menjadi pelayan orang-orang bersunat 

untuk mengokohkan janji yang telah 

diberikan-Nya kepada nenek moyang kita,

9 dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, 

supaya mereka memuliakan Allah karena 

rahmat-Nya, seperti ada tertulis: “Sebab itu 

aku akan memuliakan Engkau di antara 

bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur 

bagi nama-Mu.”

10 Dan selanjutnya: “Bersukacitalah, hai 

bangsa-bangsa, dengan umat-Nya.”

11 Dan lagi: “Pujilah Tuhan, hai kamu semua 

bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku 

bangsa memuji Dia.”

12 Dan selanjutnya kata Yesaya: “Taruk dari 

pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan 

bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, 

dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan 

menaruh harapan.”

ROMA 16:25 Bagi Dia, yang berkuasa 

menguatkan kamu, --menurut Injil yang 

kumasyhurkan dan pemberitaan tentang 

Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan 

rahasia, yang didiamkan berabad-abad 

lamanya,

26 tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan 

yang menurut perintah Allah yang abadi, 

telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi 

kepada segala bangsa untuk membimbing 

mereka kepada ketaatan iman--

2 KORINTUS 6:16 Apakah hubungan bait Allah 

dengan berhala? Karena kita adalah bait dari 

Allah yang hidup menurut firman Allah 

ini: “Aku akan diam bersama-sama dengan 

mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, 

dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan 

mereka akan menjadi umat-Ku.

GALATIA 3:8 Dan Kitab Suci, yang 

sebelumnya mengetahui, bahwa Allah 

membenarkan orang-orang bukan Yahudi 
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oleh karena iman, telah terlebih dahulu 

memberitakan Injil kepada Abraham: 

“Olehmu segala bangsa akan diberkati.”

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

WAHYU 21:3 Lalu aku mendengar 

suara yang nyaring dari takhta itu berkata: 

“Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah 

manusia dan Ia akan diam bersama-sama 

dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-

Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka.

WAHYU 21:24 Dan bangsa-bangsa akan 

berjalan di dalam cahayanya dan raja-

raja di bumi membawa kekayaan mereka 

kepadanya;

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Lukas 8:43,44; Yohanes 12:20,21; 
Wahyu 7:9.

D04 Jabatam Mesias sebagai Raja.

F02 Perjalanan masuk Mesias ke Yerusalem 

telah dinubuatkan.

ZAKHARIA 9:9 Bersorak-soraklah dengan 

nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, 

hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang 

kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut 

dan mengendarai seekor keledai, seekor 

keledai beban yang muda.

KEJADIAN 49:10 Tongkat kerajaan tidak akan 

beranjak dari Yehuda ataupun lambang 

pemerintahan dari antara kakinya, sampai 

dia datang yang berhak atasnya, maka 

kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.

11 Ia akan menambatkan keledainya pada 

pohon anggur dan anak keledainya pada 

pohon anggur pilihan; ia akan mencuci 

pakaiannya dengan anggur dan bajunya 

dengan darah buah anggur.

YESAYA 62:11 Sebab inilah yang telah 

diperdengarkan TUHAN sampai ke ujung 

bumi! Katakanlah kepada puteri Sion: 

Sesungguhnya, keselamatanmu datang; 

sesungguhnya, mereka yang menjadi upah 

jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia 

dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di 

hadapan-Nya.

MATIUS 21:4 Hal itu terjadi supaya 

genaplah firman yang disampaikan oleh 

nabi:

5 Katakanlah kepada puteri Sion: Lihat, 

Rajamu datang kepadamu, Ia lemah lembut 

dan mengendarai seekor keledai, seekor 

keledai beban yang muda.
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YOHANES 12:12 Keesokan harinya ketika 

orang banyak yang datang merayakan pesta 

mendengar, bahwa Yesus sedang di tengah 

jalan menuju Yerusalem,

13 mereka mengambil daun-daun palem, dan 

pergi menyongsong Dia sambil berseru-

seru: “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang 

dalam nama Tuhan, Raja Israel!”

14 Yesus menemukan seekor keledai muda lalu 

Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis:

15 Jangan takut, hai puteri Sion, lihatlah, 

Rajamu datang, duduk di atas seekor anak 

keledai.

16 Mula-mula murid-murid Yesus tidak 

mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus 

dimuliakan, teringatlah mereka, bahwa nas 

itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah 

melakukannya juga untuk Dia.

Lihat juga Yesaya 12:6; Yesaya 40:9; Yesaya 52:9,10; Zefanya 
3:14,15; Zakharia 2:10; Markus 11:7-10; Lukas 19:29-38.

B13 Kekuasaan Mesias.

E24 Mesias akan membawa kedamaian.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

ZAKHARIA 9:10 Ia akan melenyapkan kereta-

kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari 

Yerusalem; busur perang akan dilenyapkan, 

dan ia akan memberitakan damai kepada 

bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan 

terbentang dari laut sampai ke laut dan dari 

sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi.

ZAKHARIA 9:11-12

MAZMUR 72:7 Kiranya keadilan 

berkembang dalam zamannya dan damai 

sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi 

bulan!

YESAYA 9:5 Sebab seorang anak 

telah lahir untuk kita, seorang putera 

telah diberikan untuk kita; lambang 

pemerintahan ada di atas bahunya, dan 

namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, 

Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja 

Damai.

6 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera 

tidak akan berkesudahan di atas takhta 

Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia 

mendasarkan dan mengokohkannya dengan 

keadilan dan kebenaran dari sekarang 

sampai selama-lamanya. Kecemburuan 

TUHAN semesta alam akan melakukan hal 

ini.

MATIUS 8:27 Dan heranlah orang-

orang itu, katanya: “Orang apakah Dia ini, 

sehingga angin dan danaupun taat kepada-

Nya?”

MATIUS 9:6 Tetapi supaya kamu tahu, 

bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa 

mengampuni dosa” --lalu berkatalah Ia 

kepada orang lumpuh itu--:”Bangunlah, 

angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke 

rumahmu!”

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

MARKUS 1:27 Mereka semua takjub, 

sehingga mereka memperbincangkannya, 

katanya: “Apa ini? Suatu ajaran baru. 
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Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh 

jahatpun diperintah-Nya dan mereka taat 

kepada-Nya.”

LUKAS 2:14 Kemuliaan bagi Allah 

di tempat yang mahatinggi dan damai 

sejahtera di bumi di antara manusia yang 

berkenan kepada-Nya.

LUKAS 4:32 Mereka takjub mendengar 

pengajaran-Nya, sebab perkataan-Nya penuh 

kuasa.

YOHANES 5:22 Bapa tidak menghakimi 

siapapun, melainkan telah menyerahkan 

penghakiman itu seluruhnya kepada Anak,

YOHANES 5:27 Dan Ia telah memberikan 

kuasa kepada-Nya untuk menghakimi, 

karena Ia adalah Anak Manusia.

YOHANES 10:17 Bapa mengasihi Aku, oleh 

karena Aku memberikan nyawa-Ku untuk 

menerimanya kembali.

18 Tidak seorangpun mengambilnya dari 

pada-Ku, melainkan Aku memberikannya 

menurut kehendak-Ku sendiri. Aku 

berkuasa memberikannya dan berkuasa 

mengambilnya kembali. Inilah tugas yang 

Kuterima dari Bapa-Ku.”

YOHANES 14:27 Damai sejahtera 

Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-

Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang 

Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh 

dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan 

gentar hatimu.

YOHANES 16:33 Semuanya itu Kukatakan 

kepadamu, supaya kamu beroleh damai 

sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu 

menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah 

hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.”

YOHANES 17:1 Demikianlah kata 

Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit 

dan berkata: “Bapa, telah tiba saatnya; 

permuliakanlah Anak-Mu, supaya Anak-Mu 

mempermuliakan Engkau.

2 Sama seperti Engkau telah memberikan 

kepada-Nya kuasa atas segala yang hidup, 

demikian pula Ia akan memberikan hidup 

yang kekal kepada semua yang telah Engkau 

berikan kepada-Nya.

KISAH PARA RASUL 9:31 Selama beberapa 

waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea 

dan Samaria berada dalam keadaan damai. 

Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut 

akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah 

besar oleh pertolongan dan penghiburan 

Roh Kudus.

KISAH PARA RASUL 10:36 Itulah firman yang 

Ia suruh sampaikan kepada orang-orang 

Israel, yaitu firman yang memberitakan 

damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang 

adalah Tuhan dari semua orang.

ROMA 5:1 Sebab itu, kita yang 

dibenarkan karena iman, kita hidup dalam 

damai sejahtera dengan Allah oleh karena 

Tuhan kita, Yesus Kristus.

EFESUS 2:17 Ia datang dan memberitakan 

damai sejahtera kepada kamu yang “jauh” 

dan damai sejahtera kepada mereka yang 

“dekat”,
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2 TESALONIKA 3:16 Dan Ia, Tuhan 

damai sejahtera, kiranya mengaruniakan 

damai sejahtera-Nya terus-menerus, dalam 

segala hal, kepada kamu. Tuhan menyertai 

kamu sekalian.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuel 2:10; Mazmur 2:8; 
Mazmur 22:28; Mazmur 37:11; Mazmur 67:8; Mazmur 72:8; 
Mazmur 85:9-11; Mazmur 98:3; Mazmur 122:6-8; Mazmur 
147:14; Yesaya 26:12; Yesaya 45:22; Yesaya 48:18; Yesaya 52:7; 
Yesaya 53:5; Yesaya 55:12; Yesaya 57:19; Yesaya 62:11; Yesaya 
66:12; Yeremia 8:11; Yeremia 16:19-21; Yeremia 28:9; Yeremia 

33:9; Hosea 1:7; Hosea 2:18; Mikha 5:3,10,10; Hagai 2:32; Daniel 
4:17; Daniel 7:13,14,27; Markus 1:27; Lukas 4:32; Lukas 10:19; 

Lukas 11:31; Lukas 12:15; Yohanes 10:17,18; Yohanes 20:19,21,26; 
Roma 10:15,17,18; Roma 14:17; 1 Korintus 15:24; 2 Korintus 10:4,5; 

Efesus 2:14,15; Kolose 1:20; Kolose 3:15; 2 Petrus 3:14.

D05 Mesias akan menjadi Penebus.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

ZAKHARIA 10:3-5 

ZAKHARIA 10:6 Aku akan membuat kuat 

kaum Yehuda, dan Aku menyelamatkan 

keturunan Yusuf. Aku akan membawa 

mereka kembali, sebab Aku menyayangi 

mereka; dan keadaan mereka seakan-akan 

tidak pernah ditolak oleh Aku, sebab Akulah 

TUHAN, Allah mereka, dan Aku akan 

menjawab mereka.

7 Efraim akan seperti seorang pahlawan, 

hati mereka akan bersukacita seperti oleh 

anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya, 

lalu bersukacita dan hati mereka bersorak-

sorak karena TUHAN.

8 Aku akan bersiul memanggil mereka dan 

Aku akan mengumpulkan mereka, sebab 

Aku sudah membebaskan mereka, dan 

jumlah mereka menjadi banyak seperti 

dahulu.

9 Sekalipun Aku telah menyerakkan mereka 

ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-

tempat yang jauh mereka akan ingat kepada-

Ku; mereka akan hidup bersama-sama anak-

anak mereka dan mereka akan kembali.

10 Aku akan membawa mereka kembali 

dari tanah Mesir, dan dari Asyur Aku 

akan mengumpulkan mereka; Aku akan 

membawa mereka masuk ke tanah Gilead 

dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat 

lagi bagi mereka.

11 Mereka akan menyeberangi laut Mesir 

dan Ia akan memukul gelombang di laut, 

sehingga segala tempat yang dalam di 

sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan 

Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan 

Mesir akan lewat.

12 Aku akan menguatkan mereka, dan mereka 

akan bermegah di dalam nama TUHAN,” 

demikianlah firman TUHAN.

MATIUS 24:14 Dan Injil Kerajaan ini 

akan diberitakan di seluruh dunia menjadi 

kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu 

barulah tiba kesudahannya.”

MATIUS 28:19 Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus,

20 dan ajarlah mereka melakukan segala 

sesuatu yang telah Kuperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai 

kamu senantiasa sampai kepada akhir 

zaman.”

LUKAS 21:24 dan mereka akan tewas oleh 

mata pedang dan dibawa sebagai tawanan 
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ke segala bangsa, dan Yerusalem akan 

diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak 

mengenal Allah, sampai genaplah zaman 

bangsa-bangsa itu.”

ROMA 11:11 Maka aku bertanya: Adakah 

mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-

kali tidak! Tetapi oleh pelanggaran mereka, 

keselamatan telah sampai kepada bangsa-

bangsa lain, supaya membuat mereka 

cemburu.

12 Sebab jika pelanggaran mereka berarti 

kekayaan bagi dunia, dan kekurangan 

mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, 

terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka.

13 Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-

bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku 

adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan 

Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan 

pelayananku,

14 yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan 

cemburu di dalam hati kaum sebangsaku 

menurut daging dan dapat menyelamatkan 

beberapa orang dari mereka.

15 Sebab jika penolakan mereka berarti 

perdamaian bagi dunia, dapatkah 

penerimaan mereka mempunyai arti lain 

dari pada hidup dari antara orang mati?

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Kisah Para Rasul 2:5-11; 1 Petrus 
1:1,2; Wahyu 8:7-11.

F04 Akibat penolakan kepada Mesias.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

ZAKHARIA 11:4 Beginilah firman TUHAN 

Allahku kepadaku: “Gembalakanlah domba-

domba sembelihan itu!

5 Orang-orang yang membelinya 

menyembelihnya dengan tidak merasa 

bersalah dan orang-orang yang menjualnya 

berkata: Terpujilah TUHAN! Aku telah 

menjadi kaya! Dan orang-orang yang 

menggembalakannya tidak mengasihaninya.

6 Sebab Aku tidak lagi akan mengasihani 

penduduk bumi, demikianlah firman 

TUHAN, melainkan sesungguhnya, Aku 

akan menyerahkan manusia masing-

masing ke dalam tangan gembalanya dan 

ke dalam tangan rajanya; mereka ini akan 

menghancurkan bumi dan Aku tidak 

akan melepaskan seorangpun dari tangan 

mereka.”

YEHEZKIEL 34:23 Aku akan mengangkat satu 

orang gembala atas mereka, yang akan 

menggembalakannya, yaitu Daud, hamba-

Ku; dia akan menggembalakan mereka, dan 

menjadi gembalanya.

MIKHA 5:3 Maka ia akan bertindak 

dan akan menggembalakan mereka dalam 

kekuatan TUHAN, dalam kemegahan nama 

TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal 

tetap, sebab sekarang ia menjadi besar 

sampai ke ujung bumi,

MATIUS 15:24 Jawab Yesus: “Aku diutus 

hanya kepada domba-domba yang hilang 

dari umat Israel.”

MATIUS 23:1 Maka berkatalah Yesus 

kepada orang banyak dan kepada murid-

murid-Nya, kata-Nya:

2 Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah 

menduduki kursi Musa.

3 Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala 
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sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, 

tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-

perbuatan mereka, karena mereka 

mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.

4 Mereka mengikat beban-beban berat, lalu 

meletakkannya di atas bahu orang, tetapi 

mereka sendiri tidak mau menyentuhnya.

LUKAS 19:41 Dan ketika Yesus telah dekat 

dan melihat kota itu, Ia menangisinya,

42 kata-Nya: “Wahai, betapa baiknya jika pada 

hari ini juga engkau mengerti apa yang 

perlu untuk damai sejahteramu! Tetapi 

sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu.

43 Sebab akan datang harinya, bahwa 

musuhmu akan mengelilingi engkau 

dengan kubu, lalu mengepung engkau dan 

menghimpit engkau dari segala jurusan,

44 dan mereka akan membinasakan engkau 

beserta dengan pendudukmu dan pada 

tembokmu mereka tidak akan membiarkan 

satu batupun tinggal terletak di atas batu 

yang lain, karena engkau tidak mengetahui 

saat, bilamana Allah melawat engkau.”

YOHANES 19:13 Ketika Pilatus mendengar 

perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus 

ke luar, dan ia duduk di kursi pengadilan, 

di tempat yang bernama Litostrotos, dalam 

bahasa Ibrani Gabata.

14 Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-

kira jam dua belas. Kata Pilatus kepada 

orang-orang Yahudi itu: “Inilah rajamu!”

15 Maka berteriaklah mereka: “Enyahkan Dia! 

Enyahkan Dia! Salibkan Dia!” Kata Pilatus 

kepada mereka: “Haruskah aku menyalibkan 

rajamu?” Jawab imam-imam kepala: “Kami 

tidak mempunyai raja selain dari pada 

Kaisar!”

YOHANES 21:15 Sesudah sarapan Yesus 

berkata kepada Simon Petrus: “Simon, anak 

Yohanes, apakah engkau mengasihi Aku 

lebih dari pada mereka ini?” Jawab Petrus 

kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, 

bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus 

kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-

Ku.”

16 Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua 

kalinya: “Simon, anak Yohanes, apakah 

engkau mengasihi Aku?” Jawab Petrus 

kepada-Nya: “Benar Tuhan, Engkau tahu, 

bahwa aku mengasihi Engkau.” Kata Yesus 

kepadanya: “Gembalakanlah domba-domba-

Ku.”

17 Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: 

“Simon, anak Yohanes, apakah engkau 

mengasihi Aku?” Maka sedih hati Petrus 

karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: 

“Apakah engkau mengasihi Aku?” Dan ia 

berkata kepada-Nya: “Tuhan, Engkau tahu 

segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa aku 

mengasihi Engkau.” Kata Yesus kepadanya: 

“Gembalakanlah domba-domba-Ku.

Lihat juga Yesaya 40:9-11; Matius 23:14,37; Matius 24:10; Lukas 
12:52,53; Lukas 21:16,17; Yohanes 12:13; Ibrani 2:3; Ibrani 10:26,27.

B06 Mesias adalah Gembala yang baik.

B15 Mesias akan penuh belas kasihan. 

ZAKHARIA 11:7 Maka aku menggembalakan 

domba-domba sembelihan itu untuk 

pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 

dua tongkat: yang satu kusebutkan 

“Kemurahan” dan yang lain kusebutkan 

“Ikatan”; lalu aku menggembalakan domba-

domba itu.

MATIUS 9:35 Demikianlah Yesus 
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berkeliling ke semua kota dan desa; Ia 

mengajar dalam rumah-rumah ibadat 

dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga 

serta melenyapkan segala penyakit dan 

kelemahan.

36 Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati 

Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, 

karena mereka lelah dan terlantar seperti 

domba yang tidak bergembala.

MATIUS 11:5 orang buta melihat, orang 

lumpuh berjalan, orang kusta menjadi 

tahir, orang tuli mendengar, orang mati 

dibangkitkan dan kepada orang miskin 

diberitakan kabar baik.

YOHANES 10:16 Ada lagi pada-Ku domba-

domba lain, yang bukan dari kandang ini; 

domba-domba itu harus Kutuntun juga dan 

mereka akan mendengarkan suara-Ku dan 

mereka akan menjadi satu kawanan dengan 

satu gembala.

YOHANES 17:21 supaya mereka semua 

menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, 

di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, 

agar mereka juga di dalam Kita, supaya 

dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah 

mengutus Aku.

22 Dan Aku telah memberikan kepada mereka 

kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, 

supaya mereka menjadi satu, sama seperti 

Kita adalah satu:

23 Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam 

Aku supaya mereka sempurna menjadi 

satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang 

telah mengutus Aku dan bahwa Engkau 

mengasihi mereka, sama seperti Engkau 

mengasihi Aku.

Lihat juga Yesaya 61:1; Yeremia 5:4; Yehezkiel 37:16-23; Zefanya 
3:12; Zakharia 11:4,10,11,14.

F03 Mesias akan ditolak.

F11 Penderitaan Mesias.

ZAKHARIA 11:8 Dalam satu bulan aku 

melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian 

aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap 

domba-domba itu, dan merekapun merasa 

muak terhadap aku.

MATIUS 23:34 Sebab itu, lihatlah, Aku 

mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang 

bijaksana dan ahli-ahli Taurat: separuh di 

antara mereka akan kamu bunuh dan kamu 

salibkan, yang lain akan kamu sesah di 

rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya 

dari kota ke kota,

35 supaya kamu menanggung akibat 

penumpahan darah orang yang tidak 

bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, 

sampai kepada Zakharia anak Berekhya, 

yang kamu bunuh di antara tempat kudus 

dan mezbah.

36 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 

semuanya ini akan ditanggung angkatan 

ini!”

MATIUS 27:20 Tetapi oleh hasutan imam-

imam kepala dan tua-tua, orang banyak 

bertekad untuk meminta supaya Barabas 

dibebaskan dan Yesus dihukum mati.

LUKAS 12:50 Aku harus menerima 

baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, 

sebelum hal itu berlangsung!
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LUKAS 19:14 Akan tetapi orang-

orang sebangsanya membenci dia, lalu 

mengirimkan utusan menyusul dia untuk 

mengatakan: Kami tidak mau orang ini 

menjadi raja atas kami.

YOHANES 7:7 Dunia tidak dapat membenci 

kamu, tetapi ia membenci Aku, sebab Aku 

bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-

pekerjaannya jahat.

YOHANES 15:18 Jikalau dunia membenci 

kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu 

membenci Aku dari pada kamu.

YOHANES 15:23 Barangsiapa membenci Aku, 

ia membenci juga Bapa-Ku.

24 Sekiranya Aku tidak melakukan pekerjaan 

di tengah-tengah mereka seperti yang tidak 

pernah dilakukan orang lain, mereka tentu 

tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun 

mereka telah melihat semuanya itu, namun 

mereka membenci baik Aku maupun Bapa-

Ku.

25 Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab 

Taurat mereka harus digenapi: Mereka 

membenci Aku tanpa alasan.

Lihat juga Mazmur 106:40; Yesaya 49:7; Yeremia 12:8; Hosea 
9:15.

H02 Penghakiman di masa depan oleh Mesias.

ZAKHARIA 11:9 Lalu aku berkata: “Aku 

tidak mau lagi menggembalakan kamu; 

yang hendak mati, biarlah mati; yang 

hendak lenyap, biarlah lenyap, dan yang 

masih tinggal itu, biarlah masing-masing 

memakan daging temannya!”

YEREMIA 23:33 Apabila bangsa ini--baik nabi 

ataupun imam--bertanya kepadamu: Apakah 

Sabda yang dibebankan oleh TUHAN?, 

maka jawablah mereka: Kamulah beban 

itu! Sebab itu kamu akan Kubuang dari 

hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN.

YEREMIA 23:39 maka sesungguhnya, Aku 

akan menangkap kamu dan membuang 

kamu dari hadapan-Ku, kamu serta kota 

yang telah Kuberikan kepadamu dan kepada 

nenek moyangmu itu.

MATIUS 15:14 Biarkanlah mereka itu. 

Mereka orang buta yang menuntun orang 

buta. Jika orang buta menuntun orang buta, 

pasti keduanya jatuh ke dalam lobang.”

MATIUS 21:19 Dekat jalan Ia melihat 

pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi Ia tidak 

mendapat apa-apa pada pohon itu selain 

daun-daun saja. Kata-Nya kepada pohon itu: 

“Engkau tidak akan berbuah lagi selama-

lamanya!” Dan seketika itu juga keringlah 

pohon ara itu.

MATIUS 21:43 Sebab itu, Aku berkata 

kepadamu, bahwa Kerajaan Allah 

akan diambil dari padamu dan akan 

diberikan kepada suatu bangsa yang akan 

menghasilkan buah Kerajaan itu.

MATIUS 23:38 Lihatlah rumahmu ini akan 

ditinggalkan dan menjadi sunyi.

39 Dan Aku berkata kepadamu: Mulai sekarang 

kamu tidak akan melihat Aku lagi, hingga 

ZAKHARIA



427

kamu berkata: Diberkatilah Dia yang datang 

dalam nama Tuhan!”

YOHANES 8:21 Maka Yesus berkata pula 

kepada orang banyak: “Aku akan pergi dan 

kamu akan mencari Aku tetapi kamu akan 

mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, 

tidak mungkin kamu datang.”

YOHANES 8:24 Karena itu tadi Aku berkata 

kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam 

dosamu; sebab jikalau kamu tidak percaya, 

bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam 

dosamu.”

KISAH PARA RASUL 13:46 Tetapi dengan 

berani Paulus dan Barnabas berkata: 

“Memang kepada kamulah firman Allah 

harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu 

menolaknya dan menganggap dirimu tidak 

layak untuk beroleh hidup yang kekal. 

Karena itu kami berpaling kepada bangsa-

bangsa lain.

47 Sebab inilah yang diperintahkan kepada 

kami: Aku telah menentukan engkau 

menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang 

tidak mengenal Allah, supaya engkau 

membawa keselamatan sampai ke ujung 

bumi.”

KISAH PARA RASUL 28:26 Pergilah kepada 

bangsa ini, dan katakanlah: Kamu akan 

mendengar dan mendengar, namun tidak 

mengerti, kamu akan melihat dan melihat, 

namun tidak menanggap.

27 Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan 

telinganya berat mendengar, dan matanya 

melekat tertutup; supaya jangan mereka 

melihat dengan matanya dan mendengar 

dengan telinganya dan mengerti dengan 

hatinya, lalu berbalik sehingga Aku 

menyembuhkan mereka.

28 Sebab itu kamu harus tahu, bahwa 

keselamatan yang dari pada Allah ini 

disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan 

mereka akan mendengarnya.”

WAHYU 22:11 Barangsiapa yang berbuat 

jahat, biarlah ia terus berbuat jahat; 

barangsiapa yang cemar, biarlah ia terus 

cemar; dan barangsiapa yang benar, biarlah 

ia terus berbuat kebenaran; barangsiapa 

yang kudus, biarlah ia terus menguduskan 

dirinya!”

Lihat juga Yesaya 9:19-21; Yeremia 19:9; Yehezkiel 5:10.

E25 Mesias akan dipercaya dan dipuja.

F04 Akibat penolakan kepada Mesias.

ZAKHARIA 11:10 Aku mengambil tongkatku 

“Kemurahan”, lalu mematahkannya untuk 

membatalkan perjanjian yang telah kuikat 

dengan segala bangsa.

11 Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, 

maka tahulah pedagang-pedagang domba 

yang sedang mengamat-amati aku, bahwa 

itu adalah firman TUHAN.

LUKAS 2:25 Adalah di Yerusalem seorang 

bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan 

saleh yang menantikan penghiburan bagi 

Israel. Roh Kudus ada di atasnya,

LUKAS 2:38 Dan pada ketika itu juga 

datanglah ia ke situ dan mengucap syukur 

kepada Allah dan berbicara tentang Anak 
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itu kepada semua orang yang menantikan 

kelepasan untuk Yerusalem.

LUKAS 21:5 Ketika beberapa orang 

berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi 

bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang 

indah-indah dan dengan berbagai-bagai 

barang persembahan, berkatalah Yesus:

6 Apa yang kamu lihat di situ--akan datang 

harinya di mana tidak ada satu batupun 

akan dibiarkan terletak di atas batu yang 

lain; semuanya akan diruntuhkan.

LUKAS 21:32 Aku berkata kepadamu: 

Sesungguhnya angkatan ini tidak akan 

berlalu, sebelum semuanya terjadi.

LUKAS 23:51 Ia tidak setuju dengan 

putusan dan tindakan Majelis itu. Ia berasal 

dari Arimatea, sebuah kota Yahudi dan ia 

menanti-nantikan Kerajaan Allah.

LUKAS 24:49 Dan Aku akan mengirim 

kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. 

Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota 

ini sampai kamu diperlengkapi dengan 

kekuasaan dari tempat tinggi.”

ROMA 9:3 Bahkan, aku mau terkutuk 

dan terpisah dari Kristus demi saudara-

saudaraku, kaum sebangsaku secara 

jasmani.

4 Sebab mereka adalah orang Israel, mereka 

telah diangkat menjadi anak, dan mereka 

telah menerima kemuliaan, dan perjanjian-

perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, 

dan janji-janji.

5 Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, 

yang menurunkan Mesias dalam keadaan-

Nya sebagai manusia, yang ada di atas segala 

sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji 

sampai selama-lamanya. Amin!

ROMA 11:7 Jadi bagaimana? Israel 

tidak memperoleh apa yang dikejarnya, 

tetapi orang-orang yang terpilih telah 

memperolehnya. Dan orang-orang yang lain 

telah tegar hatinya,

8 seperti ada tertulis: “Allah membuat mereka 

tidur nyenyak, memberikan mata untuk 

tidak melihat dan telinga untuk tidak 

mendengar, sampai kepada hari sekarang 

ini.”

9 Dan Daud berkata: “Biarlah jamuan mereka 

menjadi jerat dan perangkap, penyesatan 

dan pembalasan bagi mereka.

10 Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, 

sehingga mereka tidak melihat, dan 

buatlah punggung mereka terus-menerus 

membungkuk.”

11 Maka aku bertanya: Adakah mereka 

tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali 

tidak! Tetapi oleh pelanggaran mereka, 

keselamatan telah sampai kepada bangsa-

bangsa lain, supaya membuat mereka 

cemburu.

12 Sebab jika pelanggaran mereka berarti 

kekayaan bagi dunia, dan kekurangan 

mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, 

terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka.

GALATIA 3:16 Adapun kepada Abraham 

diucapkan segala janji itu dan kepada 

keturunannya. Tidak dikatakan “kepada 

keturunan-keturunannya” seolah-olah 

dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu 

orang: “dan kepada keturunanmu”, yaitu 

Kristus.
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17 Maksudku ialah: Janji yang sebelumnya 

telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan 

oleh hukum Taurat, yang baru terbit empat 

ratus tiga puluh tahun kemudian, sehingga 

janji itu hilang kekuatannya.

18 Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah 

berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal 

dari janji; tetapi justru oleh janjilah Allah 

telah menganugerahkan kasih karunia-Nya 

kepada Abraham.

IBRANI 7:22 demikian pula Yesus adalah 

jaminan dari suatu perjanjian yang lebih 

kuat.

IBRANI 8:8 Sebab Ia menegor mereka 

ketika Ia berkata: “Sesungguhnya, akan 

datang waktunya,” demikianlah firman 

Tuhan, “Aku akan mengadakan perjanjian 

baru dengan kaum Israel dan dengan kaum 

Yehuda,

9 bukan seperti perjanjian yang telah 

Kuadakan dengan nenek moyang mereka, 

pada waktu Aku memegang tangan mereka 

untuk membawa mereka keluar dari tanah 

Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada 

perjanjian-Ku, dan Aku menolak mereka,” 

demikian firman Tuhan.

10 “Maka inilah perjanjian yang Kuadakan 

dengan kaum Israel sesudah waktu itu,” 

demikianlah firman Tuhan. “Aku akan 

menaruh hukum-Ku dalam akal budi 

mereka dan menuliskannya dalam hati 

mereka, maka Aku akan menjadi Allah 

mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.

11 Dan mereka tidak akan mengajar lagi 

sesama warganya, atau sesama saudaranya 

dengan mengatakan: Kenallah Tuhan! Sebab 

mereka semua, besar kecil, akan mengenal 

Aku.

12 Sebab Aku akan menaruh belas kasihan 

terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi 

mengingat dosa-dosa mereka.”

13 Oleh karena Ia berkata-kata tentang 

perjanjian yang baru, Ia menyatakan 

yang pertama sebagai perjanjian yang 

telah menjadi tua. Dan apa yang telah 

menjadi tua dan usang, telah dekat kepada 

kemusnahannya.

Lihat juga: Mazmur 89:40; Yesaya 8:17; Yesaya 26:8,9; Yeremia 
14:21; Yeremia 31:31,32; Yehezkiel 7:20-22; Yehezkiel 16:59-61; 

Yehezkiel 24:21; Daniel 9:26; Mikha 7:7; Lukas 24:49-53.

F05 Mesias akan dikhianati.

ZAKHARIA 11:12 Lalu aku berkata kepada 

mereka: “Jika itu kamu anggap baik, 

berikanlah upahku, dan jika tidak, 

biarkanlah!” Maka mereka membayar 

upahku dengan menimbang tiga puluh uang 

perak.

13 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadaku: 

“Serahkanlah itu kepada penuang logam!” 

--nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. 

Lalu aku mengambil ketiga puluh uang 

perak itu dan menyerahkannya kepada 

penuang logam di rumah TUHAN.

MATIUS 26:14 Kemudian pergilah seorang 

dari kedua belas murid itu, yang bernama 

Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala.

15 Ia berkata: “Apa yang hendak kamu berikan 

kepadaku, supaya aku menyerahkan Dia 

kepada kamu?” Mereka membayar tiga 

puluh uang perak kepadanya.

16 Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan 

yang baik untuk menyerahkan Yesus.
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MATIUS 27:3 Pada waktu Yudas, yang 

menyerahkan Dia, melihat, bahwa Yesus 

telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah 

ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tiga 

puluh perak itu kepada imam-imam kepala 

dan tua-tua,

4 dan berkata: “Aku telah berdosa karena 

menyerahkan darah orang yang tak 

bersalah.” Tetapi jawab mereka: “Apa urusan 

kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri!”

5 Maka iapun melemparkan uang perak itu 

ke dalam Bait Suci, lalu pergi dari situ dan 

menggantung diri.

6 Imam-imam kepala mengambil uang perak 

itu dan berkata: “Tidak diperbolehkan 

memasukkan uang ini ke dalam peti 

persembahan, sebab ini uang darah.”

7 Sesudah berunding mereka membeli 

dengan uang itu tanah yang disebut Tanah 

Tukang Periuk untuk dijadikan tempat 

pekuburan orang asing.

8 Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari 

ini disebut Tanah Darah.

9 Dengan demikian genaplah firman yang 

disampaikan oleh nabi Yeremia: “Mereka 

menerima tiga puluh uang perak, yaitu 

harga yang ditetapkan untuk seorang 

menurut penilaian yang berlaku di antara 

orang Israel,  1)

10 dan mereka memberikan uang itu 

untuk tanah tukang periuk, seperti yang 

dipesankan Tuhan kepadaku.”

1) Firman yang dikutip disini tidak ditemukan 

di Kitab Yeremia, melainkan di Kitab Zakaria; 

dan berbagai dugaan telah dibentuk, dalam 

upayanya untuk mendamaikan perbedaan 

ini. Kemungkinan yang paling masuk akal 

adalah, bahwa nama sang nabi sebenarnya 

dihilangkan oleh Sang Penginjil, dan nama 

Yeremia baru ditambahkan oleh seorang 

penulis belakangan. Orang-orang bijak pada 

zaman dahulu biasanya berkata, “Roh Yeremia 

berdiam dalam Zakaria.”

F03 Mesias akan ditolak.

F08 Rincian kematian Mesias.

G04 Mesias akan mencurahkan Roh-Nya.

H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

ZAKHARIA 12:1-2

ZAKHARIA 12:3 Maka pada waktu itu Aku 

akan membuat Yerusalem menjadi batu 

untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa 

yang mengangkatnya pastilah mendapat 

luka parah. Segala bangsa di bumi akan 

berkumpul melawannya.

ZAKHARIA 12:4-7

ZAKHARIA 12:8 Pada waktu itu TUHAN akan 

melindungi penduduk Yerusalem, dan orang 

yang tersandung di antara mereka pada 

waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan 

keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, 

seperti Malaikat TUHAN, yang mengepalai 

mereka.

9 Maka pada waktu itu Aku berikhtiar 

untuk memunahkan segala bangsa yang 

menyerang Yerusalem.”

10 Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan 

roh permohonan atas keluarga Daud dan 

atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan 
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memandang kepada dia yang telah mereka 

tikam, dan akan meratapi dia seperti orang 

meratapi anak tunggal, dan akan menangisi 

dia dengan pedih seperti orang menangisi 

anak sulung.

ZAKHARIA 12:11-14

YOHANES 19:34 tetapi seorang dari antara 

prajurit itu menikam lambung-Nya dengan 

tombak, dan segera mengalir keluar darah 

dan air.

35 Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang 

memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya 

benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan 

kebenaran, supaya kamu juga percaya.

36 Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang 

tertulis dalam Kitab Suci: “Tidak ada tulang-

Nya yang akan dipatahkan.”

37 Dan ada pula nas yang mengatakan: 

“Mereka akan memandang kepada Dia yang 

telah mereka tikam.”

KISAH PARA RASUL 2:17 Akan terjadi pada 

hari-hari terakhir--demikianlah firman Allah-

-bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke 

atas semua manusia; maka anak-anakmu 

laki-laki dan perempuan akan bernubuat, 

dan teruna-terunamu akan mendapat 

penglihatan-penglihatan, dan orang-

orangmu yang tua akan mendapat mimpi.

18 Juga ke atas hamba-hamba-Ku laki-laki dan 

perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada 

hari-hari itu dan mereka akan bernubuat.

KISAH PARA RASUL 2:23 Dia yang 

diserahkan Allah menurut maksud dan 

rencana-Nya, telah kamu salibkan dan kamu 

bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka.

24 Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan 

melepaskan Dia dari sengsara maut, karena 

tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa 

maut itu.

KISAH PARA RASUL 2:33 Dan sesudah Ia 

ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan 

menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, 

maka dicurahkan-Nya apa yang kamu lihat 

dan dengar di sini.

KISAH PARA RASUL 2:36 Jadi seluruh kaum 

Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah 

telah membuat Yesus, yang kamu salibkan 

itu, menjadi Tuhan dan Kristus.”

37 Ketika mereka mendengar hal itu hati 

mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya 

kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain: 

“Apakah yang harus kami perbuat, saudara-

saudara?”

38 Jawab Petrus kepada mereka: “Bertobatlah 

dan hendaklah kamu masing-masing 

memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus 

Kristus untuk pengampunan dosamu, maka 

kamu akan menerima karunia Roh Kudus.

WAHYU 1:7 Lihatlah, Ia datang dengan 

awan-awan dan setiap mata akan melihat 

Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. 

Dan semua bangsa di bumi akan meratapi 

Dia. Ya, amin.

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Kisah Para Rasul 10:45; Kisah 
Para Rasul 11:15; Titus 3:5,6.
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E04 Kemenangan atas dosa oleh Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

ZAKHARIA 13:1 Pada waktu itu akan terbuka 

suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi 

penduduk Yerusalem untuk membasuh 

dosa dan kecemaran.

2 Maka pada waktu itu, demikianlah 

firman TUHAN semesta alam, Aku 

akan melenyapkan nama-nama berhala 

dari negeri itu, sehingga orang tidak 

menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh 

najis akan Kusingkirkan dari negeri itu.

YEHEZKIEL 36:25 Aku akan mencurahkan 

kepadamu air jernih, yang akan 

mentahirkan kamu; dari segala kenajisanmu 

dan dari semua berhala-berhalamu Aku 

akan mentahirkan kamu.

YOHANES 1:29 Pada keesokan harinya 

Yohanes melihat Yesus datang kepadanya 

dan ia berkata: “Lihatlah Anak domba Allah, 

yang menghapus dosa dunia.

1 KORINTUS 6:11 Dan beberapa orang di 

antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi 

kamu telah memberi dirimu disucikan, 

kamu telah dikuduskan, kamu telah 

dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus dan dalam Roh Allah kita.

TITUS 3:5 pada waktu itu Dia telah 

menyelamatkan kita, bukan karena 

perbuatan baik yang telah kita lakukan, 

tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian 

kelahiran kembali dan oleh pembaharuan 

yang dikerjakan oleh Roh Kudus,

6 yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita 

oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita,

1 YOHANES 1:7 Tetapi jika kita hidup di 

dalam terang sama seperti Dia ada di dalam 

terang, maka kita beroleh persekutuan 

seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, 

Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada 

segala dosa.

WAHYU 1:5 dan dari Yesus Kristus, Saksi 

yang setia, yang pertama bangkit dari antara 

orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja 

bumi ini. Bagi Dia, yang mengasihi kita dan 

yang telah melepaskan kita dari dosa kita 

oleh darah-Nya--

WAHYU 7:13 Dan seorang dari antara tua-

tua itu berkata kepadaku: “Siapakah mereka 

yang memakai jubah putih itu dan dari 

manakah mereka datang?”

14 Maka kataku kepadanya: “Tuanku, tuan 

mengetahuinya.” Lalu ia berkata kepadaku: 

“Mereka ini adalah orang-orang yang keluar 

dari kesusahan yang besar; dan mereka telah 

mencuci jubah mereka dan membuatnya 

putih di dalam darah Anak Domba.

Lihat juga #1; #2; #5; Yehezkiel 37:23-26; Hosea 2:17; Hosea 14:8; 
Zefanya 1:3,4; Efesus 5:25-27; Ibrani 9:13,14; Yohanes 5:6.

 

F01 Kematian Mesias telah dinubuatkan.

F06 Mesias akan ditinggalkan seorang diri.

ZAKHARIA 13:7 “Hai pedang, bangkitlah 

terhadap gembala-Ku, terhadap orang yang 

paling karib kepada-Ku!”, demikianlah 

firman TUHAN semesta alam. “Bunuhlah 

gembala, sehingga domba-domba tercerai-

berai! Aku akan mengenakan tangan-Ku 

terhadap yang lemah.
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MATIUS 26:31 Maka berkatalah Yesus 

kepada mereka: “Malam ini kamu semua 

akan tergoncang imanmu karena Aku. 

Sebab ada tertulis: Aku akan membunuh 

gembala dan kawanan domba itu akan 

tercerai-berai.

MATIUS 26:56 Akan tetapi semua ini 

terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam 

kitab nabi-nabi.” Lalu semua murid itu 

meninggalkan Dia dan melarikan diri.

MARKUS 14:27 Lalu Yesus berkata kepada 

mereka: “Kamu semua akan tergoncang 

imanmu. Sebab ada tertulis: Aku akan 

memukul gembala dan domba-domba itu 

akan tercerai-berai.

MARKUS 14:50 Lalu semua murid itu 

meninggalkan Dia dan melarikan diri.

YOHANES 16:32 Lihat, saatnya datang, 

bahkan sudah datang, bahwa kamu 

diceraiberaikan masing-masing ke 

tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan 

Aku seorang diri. Namun Aku tidak seorang 

diri, sebab Bapa menyertai Aku.

YOHANES 17:12 Selama Aku bersama 

mereka, Aku memelihara mereka dalam 

nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah 

Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah 

menjaga mereka dan tidak ada seorangpun 

dari mereka yang binasa selain dari pada dia 

yang telah ditentukan untuk binasa, supaya 

genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.

YOHANES 18:7 Maka Ia bertanya pula: 

“Siapakah yang kamu cari?” Kata mereka: 

“Yesus dari Nazaret.”

8 Jawab Yesus: “Telah Kukatakan kepadamu, 

Akulah Dia. Jika Aku yang kamu cari, 

biarkanlah mereka ini pergi.”

9 Demikian hendaknya supaya genaplah 

firman yang telah dikatakan-Nya: “Dari 

mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku, 

tidak seorangpun yang Kubiarkan binasa.”

Lihat juga Yesaya 5:1-5; Yesaya 27:1,2; Matius 18:10-14; Kisah 
Para Rasul 2:23.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

ZAKHARIA 13:8 Maka di seluruh negeri, 

demikianlah firman TUHAN, dua pertiga 

dari padanya akan dilenyapkan, mati binasa, 

tetapi sepertiga dari padanya akan tinggal 

hidup.

9 Aku akan menaruh yang sepertiga itu 

dalam api dan akan memurnikan mereka 

seperti orang memurnikan perak. Aku akan 

menguji mereka, seperti orang menguji 

emas. Mereka akan memanggil nama-Ku, 

dan Aku akan menjawab mereka. Aku 

akan berkata: Mereka adalah umat-Ku, dan 

mereka akan menjawab: TUHAN adalah 

Allahku!”

MATIUS 21:43 Sebab itu, Aku berkata 

kepadamu, bahwa Kerajaan Allah 

akan diambil dari padamu dan akan 

diberikan kepada suatu bangsa yang akan 

menghasilkan buah Kerajaan itu.

44 (Dan barangsiapa jatuh ke atas batu itu, ia 

akan hancur dan barangsiapa ditimpa batu 
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itu, ia akan remuk.)”

MATIUS 24:2 Ia berkata kepada mereka: 

“Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata 

kepadamu, sesungguhnya tidak satu 

batupun di sini akan dibiarkan terletak 

di atas batu yang lain; semuanya akan 

diruntuhkan.”

MATIUS 24:21 Sebab pada masa itu akan 

terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang 

belum pernah terjadi sejak awal dunia 

sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi 

lagi.

22 Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, 

maka dari segala yang hidup tidak akan ada 

yang selamat; akan tetapi oleh karena orang-

orang pilihan waktu itu akan dipersingkat.

LUKAS 21:24 dan mereka akan tewas oleh 

mata pedang dan dibawa sebagai tawanan 

ke segala bangsa, dan Yerusalem akan 

diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak 

mengenal Allah, sampai genaplah zaman 

bangsa-bangsa itu.”

WAHYU 8:7 Lalu malaikat yang pertama 

meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan 

es, dan api, bercampur darah; dan semuanya 

itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah 

sepertiga dari bumi dan sepertiga dari 

pohon-pohon dan hanguslah seluruh 

rumput-rumputan hijau.

8 Lalu malaikat yang kedua meniup 

sangkakalanya dan ada sesuatu seperti 

gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, 

dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga 

dari laut itu menjadi darah,

9 dan matilah sepertiga dari segala makhluk 

yang bernyawa di dalam laut dan binasalah 

sepertiga dari semua kapal.

10 Lalu malaikat yang ketiga meniup 

sangkakalanya dan jatuhlah dari langit 

sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti 

obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-

sungai dan mata-mata air.

11 Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan 

sepertiga dari semua air menjadi apsintus, 

dan banyak orang mati karena air itu, sebab 

sudah menjadi pahit.

12 Lalu malaikat yang keempat meniup 

sangkakalanya dan terpukullah sepertiga 

dari matahari dan sepertiga dari bulan dan 

sepertiga dari bintang-bintang, sehingga 

sepertiga dari padanya menjadi gelap dan 

sepertiga dari siang hari tidak terang dan 

demikian juga malam hari.

WAHYU 16:19 Lalu terbelahlah kota besar 

itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-

kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal 

Allah. Maka teringatlah Allah akan 

Babel yang besar itu untuk memberikan 

kepadanya cawan yang penuh dengan 

anggur kegeraman murka-Nya.

Lihat juga #1; #2; #5; Mazmur 66:10-12; Matius 23:35-37; Lukas 
19:41-44; Lukas 21:20-24; Lukas 23:28-30; 1 Korintus 3:11-13; 1 

Tesalonika 2:15,16; 1 Petrus 1:6-8; 1 Petrus 4:12,13.

E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H01 Kedatangan kembali Mesias telah 

dinubuatkan.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

. 

ZAKHARIA 14:1-2

ZAKHARIA 14:3 Kemudian TUHAN akan 
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maju berperang melawan bangsa-bangsa itu 

seperti Ia berperang pada hari pertempuran.

4 Pada waktu itu kaki-Nya akan berjejak 

di bukit Zaitun yang terletak di depan 

Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun 

itu akan terbelah dua dari timur ke barat, 

sehingga terjadi suatu lembah yang sangat 

besar; setengah dari bukit itu akan bergeser 

ke utara dan setengah lagi ke selatan.

5 Maka tertutuplah lembah gunung-

gunung-Ku, sebab lembah gunung itu 

akan menyentuh sisinya; dan kamu akan 

melarikan diri seperti kamu pernah 

melarikan diri oleh karena gempa bumi 

pada zaman Uzia, raja Yehuda. Lalu 

TUHAN, Allahku, akan datang, dan semua 

orang kudus bersama-sama Dia.

6 Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi 

udara dingin atau keadaan beku,

7 tetapi akan ada satu hari--hari itu diketahui 

oleh TUHAN--dengan tidak ada pergantian 

siang dan malam, dan malampun menjadi 

siang.

8 Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan 

dari Yerusalem; setengahnya mengalir ke 

laut timur, dan setengah lagi mengalir ke 

laut barat; hal itu akan terus berlangsung 

dalam musim panas dan dalam musim 

dingin.

9 Maka TUHAN akan menjadi Raja atas 

seluruh bumi; pada waktu itu TUHAN 

adalah satu-satunya dan nama-Nya satu-

satunya.

ZAKHARIA 14:10-15

ZAKHARIA 14:16 Maka semua orang yang 

tinggal dari segala bangsa yang telah 

menyerang Yerusalem, akan datang tahun 

demi tahun untuk sujud menyembah 

kepada Raja, TUHAN semesta alam, dan 

untuk merayakan hari raya Pondok Daun.

17 Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi 

tidak datang ke Yerusalem untuk sujud 

menyembah kepada Raja, TUHAN semesta 

alam, maka kepada mereka tidak akan turun 

hujan.

18 Dan jika kaum Mesir tidak datang dan tidak 

masuk menghadap, maka kepada mereka 

akan turun tulah yang ditimpakan TUHAN 

kepada bangsa-bangsa yang tidak datang 

untuk merayakan hari raya Pondok Daun.

19 Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman 

dosa segala bangsa yang tidak datang untuk 

merayakan hari raya Pondok Daun.

20 Pada waktu itu akan tertulis pada 

kerencingan-kerencingan kuda: “Kudus bagi 

TUHAN!” dan kuali-kuali di rumah TUHAN 

akan seperti bokor-bokor penyiraman di 

depan mezbah.

21 Maka segala kuali di Yerusalem dan 

di Yehuda akan menjadi kudus bagi 

TUHAN semesta alam; semua orang yang 

mempersembahkan korban akan datang 

mengambilnya dan memasak di dalamnya. 

Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah 

TUHAN semesta alam pada waktu itu.

YESAYA 2:2 Akan terjadi pada hari-

hari yang terakhir: gunung tempat rumah 

TUHAN akan berdiri tegak di hulu gunung-

gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-

bukit; segala bangsa akan berduyun-duyun 

ke sana,

3 dan banyak suku bangsa akan pergi 

serta berkata: “Mari, kita naik ke gunung 

TUHAN, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia 

mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya, dan 

supaya kita berjalan menempuhnya; sebab 

dari Sion akan keluar pengajaran dan firman 
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TUHAN dari Yerusalem.”

4 Ia akan menjadi hakim antara bangsa-

bangsa dan akan menjadi wasit bagi 

banyak suku bangsa; maka mereka akan 

menempa pedang-pedangnya menjadi 

mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi 

pisau pemangkas; bangsa tidak akan lagi 

mengangkat pedang terhadap bangsa, dan 

mereka tidak akan lagi belajar perang.

MATIUS 16:27 Sebab Anak Manusia akan 

datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi 

malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu 

Ia akan membalas setiap orang menurut 

perbuatannya.

MATIUS 24:35 Langit dan bumi akan 

berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan 

berlalu.

36 Tetapi tentang hari dan saat itu tidak 

seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di 

sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa 

sendiri.”

37 Sebab sebagaimana halnya pada zaman 

Nuh, demikian pula halnya kelak pada 

kedatangan Anak Manusia.

MATIUS 28:18 Yesus mendekati mereka dan 

berkata: “Kepada-Ku telah diberikan segala 

kuasa di sorga dan di bumi.

YOHANES 4:10 Jawab Yesus kepadanya: 

“Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah 

dan siapakah Dia yang berkata kepadamu: 

Berilah Aku minum! niscaya engkau 

telah meminta kepada-Nya dan Ia telah 

memberikan kepadamu air hidup.”

YOHANES 4:14 tetapi barangsiapa minum 

air yang akan Kuberikan kepadanya, ia 

tidak akan haus untuk selama-lamanya. 

Sebaliknya air yang akan Kuberikan 

kepadanya, akan menjadi mata air di dalam 

dirinya, yang terus-menerus memancar 

sampai kepada hidup yang kekal.”

YOHANES 7:37 Dan pada hari terakhir, yaitu 

pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri 

dan berseru: “Barangsiapa haus, baiklah ia 

datang kepada-Ku dan minum!

38 Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti 

yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam 

hatinya akan mengalir aliran-aliran air 

hidup.”

39 Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan 

diterima oleh mereka yang percaya kepada-

Nya; sebab Roh itu belum datang, karena 

Yesus belum dimuliakan.

KISAH PARA RASUL 1:10 Ketika mereka 

sedang menatap ke langit waktu Ia naik 

itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang 

berpakaian putih dekat mereka,

11 dan berkata kepada mereka: “Hai orang-

orang Galilea, mengapakah kamu berdiri 

melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat 

ke sorga meninggalkan kamu, akan datang 

kembali dengan cara yang sama seperti 

kamu melihat Dia naik ke sorga.”

12 Maka kembalilah rasul-rasul itu ke 

Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit 

Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat 

jauhnya dari Yerusalem.

WAHYU 11:13 Pada saat itu terjadilah 

gempa bumi yang dahsyat dan sepersepuluh 

bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh 

ribu orang mati oleh gempa bumi itu dan 

orang-orang lain sangat ketakutan, lalu 

memuliakan Allah yang di sorga.
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WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 16:18 Maka memancarlah kilat 

dan menderulah bunyi guruh, dan terjadilah 

gempa bumi yang dahsyat seperti belum 

pernah terjadi sejak manusia ada di atas 

bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu.

19 Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga 

bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-

bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka 

teringatlah Allah akan Babel yang besar itu 

untuk memberikan kepadanya cawan yang 

penuh dengan anggur kegeraman murka-

Nya.

20 Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak 

ditemukan lagi gunung-gunung.

21 Dan hujan es besar, seberat seratus pon, 

jatuh dari langit menimpa manusia, 

dan manusia menghujat Allah karena 

malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka 

itu sangat dahsyat.

WAHYU 21:23 Dan kota itu tidak 

memerlukan matahari dan bulan untuk 

menyinarinya, sebab kemuliaan Allah 

meneranginya dan Anak Domba itu adalah 

lampunya.

24 Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam 

cahayanya dan raja-raja di bumi membawa 

kekayaan mereka kepadanya;

25 dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan 

ditutup pada siang hari, sebab malam tidak 

akan ada lagi di sana;

WAHYU 22:1 Lalu ia menunjukkan 

kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih 

bagaikan kristal, dan mengalir ke luar dari 

takhta Allah dan takhta Anak Domba itu.

2 Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di 

seberang-menyeberang sungai itu, ada 

pohon-pohon kehidupan yang berbuah 

dua belas kali, tiap-tiap bulan sekali; dan 

daun pohon-pohon itu dipakai untuk 

menyembuhkan bangsa-bangsa.

WAHYU 22:5 Dan malam tidak akan ada 

lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan 

cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab 

Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan 

mereka akan memerintah sebagai raja 

sampai selama-lamanya.

WAHYU 22:17 Roh dan pengantin 

perempuan itu berkata: “Marilah!” Dan 

barangsiapa yang mendengarnya, hendaklah 

ia berkata: “Marilah!” Dan barangsiapa yang 

haus, hendaklah ia datang, dan barangsiapa 

yang mau, hendaklah ia mengambil air 

kehidupan dengan cuma-cuma!

Lihat juga #1; #2; #3; #4; #5; Wahyu 21:1-3.
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 E10 Mesias akan juga menjadi Mesias bagi 

Bangsa-bangsa lain.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MALEAKHI 1:11 Sebab dari terbitnya sampai 

kepada terbenamnya matahari nama-Ku 

besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap 

tempat dibakar dan dipersembahkan korban 

bagi nama-Ku dan juga korban sajian yang 

tahir; sebab nama-Ku besar di antara bangsa-

bangsa, firman TUHAN semesta alam.

YESAYA 66:20 Mereka itu akan membawa 

semua saudaramu dari antara segala bangsa 

sebagai korban untuk TUHAN di atas kuda 

dan kereta dan di atas usungan, di atas 

bagal dan unta betina yang cepat, ke atas 

gunung-Ku yang kudus, ke Yerusalem, 

firman TUHAN, sama seperti orang Israel 

membawa korban dalam wadah yang tahir 

ke dalam rumah TUHAN.

ROMA 14:11 Karena ada tertulis: 

“Demi Aku hidup, demikianlah firman 

Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut 

di hadapan-Ku dan semua orang akan 

memuliakan Allah.”

FILIPI 2:10 supaya dalam nama Yesus 

bertekuk lutut segala yang ada di langit 

dan yang ada di atas bumi dan yang ada di 

bawah bumi,

IBRANI 9:9 Itu adalah kiasan 

masa sekarang. Sesuai dengan itu 

dipersembahkan korban dan persembahan 

yang tidak dapat menyempurnakan mereka 

yang mempersembahkannya menurut hati 

nurani mereka,

10 karena semuanya itu, di samping 

makanan minuman dan pelbagai macam 

pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan 

untuk hidup insani, yang hanya berlaku 

sampai tibanya waktu pembaharuan.

11 Tetapi Kristus telah datang sebagai Imam 

Besar untuk hal-hal yang baik yang akan 

datang: Ia telah melintasi kemah yang lebih 

besar dan yang lebih sempurna, yang bukan 

dibuat oleh tangan manusia, --artinya yang 

tidak termasuk ciptaan ini, --

12 dan Ia telah masuk satu kali untuk selama-

lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan 

dengan membawa darah domba jantan dan 

darah anak lembu, tetapi dengan membawa 

darah-Nya sendiri. Dan dengan itu Ia telah 

mendapat kelepasan yang kekal.

WAHYU 8:3 Maka datanglah seorang 

malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat 

mezbah dengan sebuah pedupaan emas. 

Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan 

untuk dipersembahkannya bersama-sama 

dengan doa semua orang kudus di atas 

mezbah emas di hadapan takhta itu.

4 Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama 

dengan doa orang-orang kudus itu dari 

tangan malaikat itu ke hadapan Allah.

Lihat juga #1; #4; #5; Mazmur 113:3,4; Yesaya 45:6; Yesaya 59:19.

C02 Pendahulu Mesias diumumkan.

MALEAKHI 3:1 Lihat, Aku menyuruh 

utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan 

di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan 

yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! 

Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki 

itu, sesungguhnya, Ia datang, firman 

TUHAN semesta alam.
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YESAYA 40:3 Ada suara yang berseru-seru: 

“Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk 

TUHAN, luruskanlah di padang belantara 

jalan raya bagi Allah kita!

MATIUS 3:3 Sesungguhnya dialah yang 

dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: 

“Ada suara orang yang berseru-seru di 

padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk 

Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.”

MATIUS 11:10 Karena tentang dia 

ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh 

utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan 

mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.

11 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 

di antara mereka yang dilahirkan oleh 

perempuan tidak pernah tampil seorang 

yang lebih besar dari pada Yohanes 

Pembaptis, namun yang terkecil dalam 

Kerajaan Sorga lebih besar dari padanya.

MARKUS 1:2 Seperti ada tertulis dalam 

kitab nabi Yesaya: “Lihatlah, Aku menyuruh 

utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan 

mempersiapkan jalan bagi-Mu;

3 ada suara orang yang berseru-seru di padang 

gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, 

luruskanlah jalan bagi-Nya”,

4 demikianlah Yohanes Pembaptis tampil 

di padang gurun dan menyerukan: 

“Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan 

Allah akan mengampuni dosamu.”

LUKAS 1:76 Dan engkau, hai anakku, 

akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi; 

karena engkau akan berjalan mendahului 

Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-

Nya,

77 untuk memberikan kepada umat-Nya 

pengertian akan keselamatan yang 

berdasarkan pengampunan dosa-dosa 

mereka,

78 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah 

kita, dengan mana Ia akan melawat kita, 

Surya pagi dari tempat yang tinggi,

79 untuk menyinari mereka yang diam dalam 

kegelapan dan dalam naungan maut untuk 

mengarahkan kaki kita kepada jalan damai 

sejahtera.”

LUKAS 7:26 Jadi untuk apakah kamu 

pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata 

kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi.

27 Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, 

Aku menyuruh utusan-Ku mendahului 

Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di 

hadapan-Mu.

28 Aku berkata kepadamu: Di antara mereka 

yang dilahirkan oleh perempuan tidak 

ada seorangpun yang lebih besar dari 

pada Yohanes, namun yang terkecil dalam 

Kerajaan Allah lebih besar dari padanya.”

LUKAS 10:24 Karena Aku berkata kepada 

kamu: Banyak nabi dan raja ingin melihat 

apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, 

dan ingin mendengar apa yang kamu 

dengar, tetapi tidak mendengarnya.”

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

MALEAKHI 3:2 Siapakah yang dapat 

tahan akan hari kedatangan-Nya? Dan 

siapakah yang dapat tetap berdiri, apabila 

Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api 
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tukang pemurni logam dan seperti sabun 

tukang penatu.

3 Ia akan duduk seperti orang yang 

memurnikan dan mentahirkan perak; dan 

Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan 

mereka seperti emas dan seperti perak, 

supaya mereka menjadi orang-orang yang 

mempersembahkan korban yang benar 

kepada TUHAN.

4 Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem 

akan menyenangkan hati TUHAN seperti 

pada hari-hari dahulu kala dan seperti 

tahun-tahun yang sudah-sudah.

5 Aku akan mendekati kamu untuk 

menghakimi dan akan segera menjadi saksi 

terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang 

berzinah dan orang-orang yang bersumpah 

dusta dan terhadap orang-orang yang 

menindas orang upahan, janda dan anak 

piatu, dan yang mendesak ke samping orang 

asing, dengan tidak takut kepada-Ku, firman 

TUHAN semesta alam.

16 Beginilah berbicara satu sama lain orang-

orang yang takut akan TUHAN: “TUHAN 

memperhatikan dan mendengarnya; sebuah 

kitab peringatan ditulis di hadapan-Nya bagi 

orang-orang yang takut akan TUHAN dan 

bagi orang-orang yang menghormati nama-

Nya.”

17 Mereka akan menjadi milik kesayangan-Ku 

sendiri, firman TUHAN semesta alam, pada 

hari yang Kusiapkan. Aku akan mengasihani 

mereka sama seperti seseorang menyayangi 

anaknya yang melayani dia.

18 Maka kamu akan melihat kembali 

perbedaan antara orang benar dan orang 

fasik, antara orang yang beribadah kepada 

Allah dan orang yang tidak beribadah 

kepada-Nya.

DANIEL 7:10 suatu sungai api timbul 

dan mengalir dari hadapan-Nya; seribu kali 

beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali 

berlaksa-laksa berdiri di hadapan-Nya. Lalu 

duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah 

Kitab-kitab.

MATIUS 3:10 Kapak sudah tersedia 

pada akar pohon dan setiap pohon yang 

tidak menghasilkan buah yang baik, pasti 

ditebang dan dibuang ke dalam api.

11 Aku membaptis kamu dengan air sebagai 

tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang 

kemudian dari padaku lebih berkuasa dari 

padaku dan aku tidak layak melepaskan 

kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu 

dengan Roh Kudus dan dengan api.

12 Alat penampi sudah ditangan-Nya. Ia 

akan membersihkan tempat pengirikan-

Nya dan mengumpulkan gandum-Nya ke 

dalam lumbung, tetapi debu jerami itu 

akan dibakar-Nya dalam api yang tidak 

terpadamkan.”

MATIUS 12:35 Orang yang baik 

mengeluarkan hal-hal yang baik dari 

perbendaharaannya yang baik dan orang 

yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat 

dari perbendaharaannya yang jahat.

36 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap 

kata sia-sia yang diucapkan orang harus 

dipertanggungjawabkannya pada hari 

penghakiman.

37 Karena menurut ucapanmu engkau akan 

dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula 

engkau akan dihukum.”

YOHANES 12:48 Barangsiapa menolak 

Aku, dan tidak menerima perkataan-Ku, 

ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang 
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telah Kukatakan, itulah yang akan menjadi 

hakimnya pada akhir zaman.

YOHANES 17:24 Ya Bapa, Aku mau supaya, 

di manapun Aku berada, mereka juga 

berada bersama-sama dengan Aku, mereka 

yang telah Engkau berikan kepada-Ku, agar 

mereka memandang kemuliaan-Ku yang 

telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab 

Engkau telah mengasihi Aku sebelum dunia 

dijadikan.

EFESUS 5:26 untuk menguduskannya, 

sesudah Ia menyucikannya dengan 

memandikannya dengan air dan firman,

2 TESALONIKA 1:7 dan untuk 

memberikan kelegaan kepada kamu yang 

ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu 

Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan 

diri-Nya bersama-sama dengan malaikat-

malaikat-Nya, dalam kuasa-Nya, di dalam api 

yang bernyala-nyala,

8 dan mengadakan pembalasan terhadap 

mereka yang tidak mau mengenal Allah dan 

tidak mentaati Injil Yesus, Tuhan kita.

TITUS 2:14 yang telah menyerahkan diri-

Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari 

segala kejahatan dan untuk menguduskan 

bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya 

sendiri, yang rajin berbuat baik.

1 PETRUS 2:5 Dan biarlah kamu 

juga dipergunakan sebagai batu hidup 

untuk pembangunan suatu rumah 

rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk 

mempersembahkan persembahan rohani 

yang karena Yesus Kristus berkenan kepada 

Allah.

WAHYU 1:6 dan yang telah membuat 

kita menjadi suatu kerajaan, menjadi 

imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi 

Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-

lamanya. Amin.

7 Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan 

setiap mata akan melihat Dia, juga mereka 

yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa 

di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin.

WAHYU 6:17 Sebab sudah tiba hari besar 

murka mereka dan siapakah yang dapat 

bertahan?

WAHYU 15:4 Siapakah yang tidak takut, 

ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan 

nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; 

karena semua bangsa akan datang dan sujud 

menyembah Engkau, sebab telah nyata 

kebenaran segala penghakiman-Mu.”

Lihat juga #1; #2; #5; Maleakhi 4:1; Amos 5:18-20; Matius 23:13-
35; Lukas 3:9,17; Lukas 12:49; Yohanes 4:23,24; Roma 11:5-10; 

Ibrani 10:28-30; Ibrani 12:25,26.

H02 Penghakiman di masa depan oleh 

Mesias.

H03 Kerajaan masa depan Mesias.

H09 Nubuatan tentang masa depan untuk 

umat-Nya.

MALEAKHI 4:1 Bahwa sesungguhnya hari 

itu datang, menyala seperti perapian, maka 

semua orang gegabah dan setiap orang yang 

berbuat fasik menjadi seperti jerami dan 

akan terbakar oleh hari yang datang itu, 

firman TUHAN semesta alam, sampai tidak 

ditinggalkannya akar dan cabang mereka.

2 Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, 

bagimu akan terbit surya kebenaran dengan 
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kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan 

keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak 

lembu lepas kandang.

3 Kamu akan menginjak-injak orang-orang 

fasik, sebab mereka akan menjadi abu di 

bawah telapak kakimu, pada hari yang 

Kusiapkan itu, firman TUHAN semesta 

alam.

4 Ingatlah kepada Taurat yang telah 

Kuperintahkan kepada Musa, hamba-Ku, di 

gunung Horeb untuk disampaikan kepada 

seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan 

dan hukum-hukum.

MATIUS 3:12 Alat penampi sudah 

ditangan-Nya. Ia akan membersihkan 

tempat pengirikan-Nya dan mengumpulkan 

gandum-Nya ke dalam lumbung, tetapi debu 

jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang 

tidak terpadamkan.”

LUKAS 1:50 Dan rahmat-Nya turun-

temurun atas orang yang takut akan Dia.

YOHANES 1:4 Dalam Dia ada hidup dan 

hidup itu adalah terang manusia.

5 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan 

dan kegelapan itu tidak menguasainya.

YOHANES 3:19 Dan inilah hukuman itu: 

Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi 

manusia lebih menyukai kegelapan dari 

pada terang, sebab perbuatan-perbuatan 

mereka jahat.

YOHANES 8:12 Maka Yesus berkata pula 

kepada orang banyak, kata-Nya: “Akulah 

terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, 

ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 

melainkan ia akan mempunyai terang 

hidup.”

KISAH PARA RASUL 13:26 Hai saudara-

saudaraku, baik yang termasuk keturunan 

Abraham, maupun yang takut akan Allah, 

kabar keselamatan itu sudah disampaikan 

kepada kita.

ROMA 16:20 Semoga Allah, sumber damai 

sejahtera, segera akan menghancurkan Iblis 

di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, 

Tuhan kita, menyertai kamu!

2 TESALONIKA 1:8 dan mengadakan 

pembalasan terhadap mereka yang tidak 

mau mengenal Allah dan tidak mentaati 

Injil Yesus, Tuhan kita.

WAHYU 11:15 Lalu malaikat yang ketujuh 

meniup sangkakalanya, dan terdengarlah 

suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya: 

“Pemerintahan atas dunia dipegang oleh 

Tuhan kita dan Dia yang diurapi-Nya, dan 

Ia akan memerintah sebagai raja sampai 

selama-lamanya.”

WAHYU 11:18 dan semua bangsa telah 

marah, tetapi amarah-Mu telah datang 

dan saat bagi orang-orang mati untuk 

dihakimi dan untuk memberi upah 

kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan 

orang-orang kudus dan kepada mereka 

yang takut akan nama-Mu, kepada orang-

orang kecil dan orang-orang besar dan 

untuk membinasakan barangsiapa yang 

membinasakan bumi.”

Lihat juga #1; #2; #5; Yesaya 50:10; Yesaya 66:1,2; 2 Petrus 3:7.
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C02 Pendahulu Mesias diumumkan.

D02 Jabatam Mesias sebagai Nabi.

E23 Mesias akan mengubah umat-umat-Nya.

MALEAKHI 4:5 Sesungguhnya Aku akan 

mengutus nabi Elia kepadamu menjelang 

datangnya hari TUHAN yang besar dan 

dahsyat itu.

6 Maka ia akan membuat hati bapa-bapa 

berbalik kepada anak-anaknya dan hati 

anak-anak kepada bapa-bapanya supaya 

jangan Aku datang memukul bumi sehingga 

musnah.

MATIUS 11:13 Sebab semua nabi dan kitab 

Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes

14 dan--jika kamu mau menerimanya--ialah 

Elia yang akan datang itu.

MATIUS 17:11 Jawab Yesus: “Memang Elia 

akan datang dan memulihkan segala sesuatu

12 dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah 

datang, tetapi orang tidak mengenal dia, 

dan memperlakukannya menurut kehendak 

mereka. Demikian juga Anak Manusia akan 

menderita oleh mereka.”

13 Pada waktu itu mengertilah murid-murid 

Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes 

Pembaptis.

LUKAS 1:16 ia akan membuat banyak 

orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah 

mereka,

17 dan ia akan berjalan mendahului Tuhan 

dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat 

hati bapa-bapa berbalik kepada anak-

anaknya dan hati orang-orang durhaka 

kepada pikiran orang-orang benar dan 

dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan 

suatu umat yang layak bagi-Nya.”

YOHANES 1:14 Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu 

kemuliaan yang diberikan kepada-Nya 

sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran.

15 Yohanes memberi kesaksian tentang Dia 

dan berseru, katanya: “Inilah Dia, yang 

kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian 

dari padaku akan datang Dia yang telah 

mendahului aku, sebab Dia telah ada 

sebelum aku.”

16 Karena dari kepenuhan-Nya kita semua 

telah menerima kasih karunia demi kasih 

karunia;

17 sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, 

tetapi kasih karunia dan kebenaran datang 

oleh Yesus Kristus.

KISAH PARA RASUL 3:22 Bukankah 

telah dikatakan Musa: Tuhan Allah akan 

membangkitkan bagimu seorang nabi dari 

antara saudara-saudaramu, sama seperti 

aku: Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu 

yang akan dikatakannya kepadamu.

23 Dan akan terjadi, bahwa semua orang yang 

tidak mendengarkan nabi itu, akan dibasmi 

dari umat kita.

WAHYU 1:16 Dan di tangan kanan-Nya Ia 

memegang tujuh bintang dan dari mulut-

Nya keluar sebilah pedang tajam bermata 

dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan 

matahari yang terik.

Lihat juga #5; Yesaya 40:3; Maleakhi 3:1; Matius 13:14-26; Matius 
23:35-38; Matius 24:27-30; Matius 27:47-49; Markus 9:11-13; 
Lukas 1:76; Lukas 7:26-28; Lukas 19:41-44; Lukas 21:22-27; 

Yohanes 1:21,25.
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