
Mempertahankan
Pengharapan

1)1 dalam syair "Inferno" (Neraka), penyair Dante menggambar .an pintu
gerba ug neraka. Tulisan di atas gerbang itu berbunyi, "Tinggalkar pengha-
rapar hai semua yang masuk."

] idak seorang pun di antara kita yang mengetahui jawaban ('khir dan
lengk IP untuk penderitaan. Allah mungkin tidak menyatakan kepada l ita sebab
musa-ab persoalan kita, tetapi Ia minta kita percaya bahwa setiap persoalan
itu bel tujuan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Dan kita yang mengenal dan
meng .vihi Tuhan memiliki pengharapan bahagia ini: hidup ini adalt li seperti
perlombaan yang kita ikuti, dan akhir perlombaan bukanlah kematian -- kema-
tian h.mya akan membawa kita melintasi ambang pintu masuk ke dalarn hidup
kekal' Betapa indahnya pengharapan itu!

Pi-ngharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang
Ie lah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk
sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkis edek
rr enjadi Imam Besar sampai selama-lamanya (Ibrani 6:19-20).

K Ita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita pada masa depi.n dalam
hidup mi. Tetapi kita tahu siapa yang mengatur masa depan kita, dan Ia sudah
meny .uakan bahwa di dalam Dia ada pengharapan! Dalam pasal ini I 'Ita akan
memi] irkan apa yang dikatakan Alkitab mengenai pengharapan orang Kristen,
dan k 11a akan meneliti cara-cara untuk mempertahankan pengharapan i 11. Suatu
hari k .lak semua persoalan akan kita tinggalkan, dan kita akan dihant tf masuk
melalui gerbang surga di mana Yesus Kristus menjadi pengharapan ke .al kita!.

ikhtisar pasal

Melali ti Kristus Pemenang
Melalui Pengakuan
Melalu: Iman
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tujuan pasal

Setelah menyelesaikan pasal ini, saudara seharusnya dapat:

• Menerangkan arti istilah Kristus Pemenang dan bagaimana itu memberi
pengharapan kepada kita.

• Memberikan contoh-contoh pengakuan Alkitabiah dan menghubungkannya
dengan pengalaman kita di dalam Kristus.

• Mengerti hubungan berbagai pengalaman pribadi dalam penderitaan dan
kemenangan dengan pengharapan kita mengenai persekutuan yang kekal
dengan Tuhan di surga.

• Menyatakan sering kali pengharapan yang ada di dalam saudara dan yang
memelihara saudara dalam setiap keadaan.

kegiatan belajar

1. Pelajarilah pasal ini menurut cara yang sudah saudara gunakan untuk pasal-
pasal sebelumnya. Jangan lupa membaca semua ayat Alkitab yang diberikan,
karena ayat-ayat itu penting untuk mengerti sepenuhnya pelajaran ini.
Jawablah semua pertanyaan dalam uraian pasal dan cocokkan jawaban
saudara dengan jawaban yang kami berikan.

2. Jawablah soal-soal untuk menguji diri dan periksalah jawaban saudara.
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uraian pasal

MEl ALU I KRISTUS PEMENANG

Tuju.in I. Menunjukkan dari ayat-ayat Alkitab yang diberikan b tgaimana
pengharapan kita didasarkan pada Kristus pemenang in '.

h Ita memulai kursus ini dengan mengutip perkataan Yesus ini "Dalam
dum,i kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah
menu.rlahkan dunia" (Yohanes 16:33). Melalui kematian dan kebangl itan-Nya
menang atas kuasa dosa dan maut. Dalam hidup-Nya Ia mengatasi p -ncobaan
dan nusuh-Nya, yaitu Iblis. Dengan kuasa-Nya juga kita dapat menjadi
peme lang.

] esus adalah Tuhan atas maut dan Hades (neraka). Ketika Yohanes, penulis
kitab Wahyu, memandang Yesus, ia jatuh tersungkur di depan kaki- N; a seolah-
olah < idah mati. Yesus berkata, "Jangan takut! Aku adalah Yang .vwal dan
Yang <\khir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, A~ \l hidup,
samp.ii selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan
maut" (Wahyu 1:17-18).

lesus Sendiri bangkit dari antara orang mati sesudah penyal ban dan
penguburan-Nya, Beberapa kali Ia menampakkan diri pada para mt liu-Nya,
dan ji.ga kepada lebih dari 500 pengikut-Nya pada saat yang sarru (1 Kor.
15:I-f I.

.vtenurut perkataan Yesus, mereka yang hidup dan percaya ke]:ada-Nya
tidak tikan mati. Yesus menggunakan peristiwa kebangkitan Lazarus d.i-i kema-
tian u ituk memberi pelajaran ini. Perkataan-Nya kepada Maria pal la waktu
itu 01, mberi penghiburan dan pengharapan kepada semua orang percaya,
"Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan
hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup, dan ~ang per-
caya I epada-Ku, tidak akan mati selarna-lamanya" (Yohanes 11:25·26).
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Jelaslah dari ajaran Alkitab bahwa mereka yang mengasihi Kristus tidak
pernah akan mati - mereka hanya berpindah tempat. Mereka pindah dari
kediaman mereka yang sementara di sini (tubuh jasmaniah mereka) dan segera
berada di hadirat Tuhan (2 Kor. 5:6,8). Oleh karena Kristus telah mengalahkan
maut dan kubur, maka kita mempunyai pengharapan kekal yang pasti dan tetap
- pengharapan hidup kekal di surga bersama-sama dengan Dia.

Sebuah nyanyian indah yang dikarang oleh Edward Mote, "Di Atas Yesus,
Karang Hu" mengungkapkan pengharapan yang kita miliki di dalam Kristus:

Sandaranku tidak yang lain
Melainkan darah Domba Hu.

G'nap amaiku pun sep'ri kain
Yang lara saja, Tuhanku.

Cinta-Mu, Yesus, pun kekal
Ku berteduh dan tak sesal.

Dan bila ombak memecah
Ku tak gentar T'rus sorak lah .

Janji-Mu Hu, tidak pernah
Bergoyang dan berubahlah!

Kehendak-Mu mau s'lamatkan,
0, itu yang kuharaplah.

Bila nafiri menderu
Kuhadirlah di depan-Mu

Bila yang kotor dan keji
Menjadilah putih bersih.

Di atas Yesus, Karang Hu,
Aku berdiri dan teguh,
Dasar yang lain rebah runtuh.
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vlengetahui apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita, dan bahwa bila
kita meninggalkan hidup ini, kita akan bersama-sama dengan Dia unt .ik selama-
lamanya, memberikan pengharapan yang akan memelihara kita dalam waktu-
waktu yang gelap dalam hidup kita.

1 B -ca Kisah 24: 15. Apakah pengharapan kita didasarkan pada ayat ini?

2 B ica 1 Petrus 1:3. Apakah sumber pengharapan kita menurut ayat ini?

3 B .ca Kolose 1:5; Titus 2: 13; dan Ibrani 6: 19. Menurut ayat-ayat mi kapankah
peng-iarapan kita akan terwujud sepenuhnya?
a) Dalarn pencobaan yang kita alami.
b) Ketika kita diselamatkan.
c) K etika kita bersatu dengan Yesus di surga.

MEJ"ALUI PENGAKUAN

TUJ IIan 2. Mengenali di dalam ayat-ayat yang diberikan janji-janji , ~Ilahyang
dapat kita ambil untuk diri kita, dan syarat-syarat yang menyertai
janji-janji-Nya itu.

Sebagaimana yang kita lihat dalam pasal 2, salah satu hal yani: pertama-
tam,', harus dilakukan oleh seorang untuk menjadi orang Kristen ialal mengakui
bah» a Kristus yang bangkit adalah Tuhan atas kehidupannya. Pengi 'kuan juga
sangat penting dalam mempertahankan pengharapan Kristen. Orang ~ang hanya
melihat segi yang gelap dari kehidupan, berbagai persoalan dan ujian. dan mem-
bica. akannya terus-menerus, pasti akan menjadi kecewa dan takut. TI '1 api orang
yang mengetahui kekuasaan Allah untuk menolong dia dalam setia] I keadaan,
dan ..ang membicarakan banyak berkat dan kebajikan yang sudah All ih lakukan
dalarn hidupnya, akan mempunyai pengharapan walaupun dalarr keadaan-
keadaan yang paling sukar.

Kadang-kadang kita hanya dapat melihat persoalan yang kita ha dapi, Saya
mempunyai seorang teman yang sudah menolong saya banyak kali I etika saya
menghadapi persoalan-persoalan yang sukar - dengan jalan menging atkan saya
bagaimana Allah sudah menolong saya dengan heran dalam situasi y mg serupa
pad.i masa lampau, dan mengenai semua berkat yang sudah Dia el rahkan ke
atas -aya selama bertahun-tahun. Bila kita memikirkan kebaikan-Nya dan semua
janji yang diberikan di dalam Firman-Nya untuk menyertai kita dan rrunjaga kita,
maka iman kita bertambah kuat dan kita bisa menang dalam setiap I encobaan,
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Meninjau Janji-janji Allah

1. Janji-Nya pasti dipenuhi (1 Raja-Raja 8:56).
2. Ia mempunyai kuasa untuk melakukan apa yang dijanjikan-Nya (Roma

4:21).
3. Ia menjanjikan kelepasan (Mazmur 34:19-20).
4. Ia berjanji akan menyertai kita (Yesaya 43:2).
5. Ia berjanji bahwa doa-doa kita akan dijawab (Markus 11:24).
6. Ia berjanji bahwa iman kita akan dihargai (Lukas 17:6).
7. Ia menjanjikan berkat-berkat bagi mereka yang memberi dengan

murah hati (Amsal 3:9-10, Lukas 6:38, 2 Korintus 9:6).
8. Ia berjanji akan menyertai orang yang taat (Yohanes 14:23).
9. Ia berjanji untuk menolong orang yang mencari Dia (2 Taw. 7: 14,

Lukas 11:9).
10. Ia menjanjikan hidup kekal (l Yohanes 2:25, Yakobus 2:5).

Ini hanya beberapa di antara banyak janji yang ada dalam Firman Allah.
Carilah setiap janji itu dalam Alkitab saudara dan bacalah. Pada waktu kita
meninjau janji-janji-Nya itu, maka hati kita didorong untuk bersandar kepada-
Nya, dan mau tak mau kita harus mengakui, "Betapa berkuasa Allah yang kita
layani itu!" Tidak heran bahwa nabi Mikha sesudah meninjau janji Allah
kepada Israel, "Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah
kepada kami keajaiban-keajaiban!" (Mikha 7: 15), menanggapi dengan kata-
kata pengakuan ini:

"Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang
memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak ber-
tahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada
kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan
kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam
tubir-tubir laut" (Mikha 7: 18-19).

APA YANG TELAH ALLAH
JAN"" •• ••.•• . .. (,

....... AKAN IA LA~ .

.o__ _
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4 Bara ayat-ayat berikut dan sesuaikan ayat dengan apa yang dijanjikan dalam
tiap-t ap ayat itu.

II Allah akan menjawab doa kita.

b Ia memberkati orang yang memberi.

c Jikalau kita minta pertolongan-Nya, Ia akan
memberikannya.

d Ia akan melepaskan kita dari persoalan kita.

e Ia akan menghargai iman kita.

f Jikalau kita taat kepada-Nya Ia akan menyertai
kita.

g Ia pasti akan memenuhi janji-Nya.

1) Mazmur .34:19-20
2) 1 Raja-Raja 8:56
3) Lukas I~:6
4) Markus II:24
5) Yohanes 14:23
6) Amsal 3 9-10
7) Lukas 11:9

Salah satu janji Allah yang terindah diberikan dalam Mazmur 9 Dalam
Mazmur ini Ia menjanjikan perlindungan terhadap semua kekuasaan J~ hat yang
hendak menyakiti kita.

5 Baca Mazmur 91. Apa yang menjadi dasar perlindungan Allah? (L hat ayat
1, 9, dan 14.) Pilihlah jawaban yang terbaik.
a) Kit" harus memanggil nama-Nya bila kita memerlukan pertolong an.
b) Kit.i harus tinggal di dalam Dia dan mengasihi Dia.
e) Kit.i harus kuat dan berperang melawan musuh.

6 Bae alah ayat berikut dan jelaskan persyaratan untuk menerima ja nji yang
diberik an di dalam tiap ayat itu.

II 2 T, Iwarikh 16:6 . .. oo ••••••

b Ma/ mur 34:8 oo oo oo •• oo oo oo ..

C Yohanes 15:7 .

d Mal kus 11:24 ..

e 1 Yr-hanes 3:21-22 .

7 Bae I Mazmur 91:15; Yesaya 58:9; 65:24; dan Zakharia 13:9. Janji apakah
yang d I berikan dalam tiap ayat ini?
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Meninjau Janji-janji Allah

Tujuan 3. Berdasarkan contoh-contoh Alkitabiah, tulislah suatu pernyataan
pengakuan mengenai apa yang telah Allah lakukan pada masa lam-
pau dan apa yang dapat diharapkan akan dilakukan-Nya pada masa
yang akan datang.

Ada banyak contoh Alkitabiah mengenai pengakuan positif dalam
menghadapi kesulitan yang besar. Dengan pengakuan positif saya tidak
maksudkan hal menyatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang sebenarnya.
Yang saya maksudkan ialah menyadari akan kebaikan Allah dan kuasa-Nya
untuk menolong dalam setiap situasi - kuasa-Nya untuk melepaskan kita dari
si jahat, melindungi kita pada saat-saat yang berbahaya, menghibur kita dalam
dukacita kita. Pengakuan ini didasarkan pada apa yang sudah Allah lakukan,
dan kepercayaan kita bahwa Ia akan terus bertindak dalam masa depan
sebagaimana yang sudah Ia lakukan dalam masa lampau.

8 Baca Daniel 3: 13-18. Pernyataan pengakuan apakah yang dibuat dalam
bagian Alkitab ini?

Di Habakuk 3:17-19, nabi membuat pengakuan kepercayaan kepada Allah:

"Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak
menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurung-
an, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan ber-
sorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyela-
matkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku; Ia membuat kakiku
seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. "

Salah satu pernyataan pengakuan yang terbesar di dalam Alkitab terdapat
dalam Mazmur 23. Raja Daud telah mengenal sukacita dan dukacita, keme-
nangan dan kekalahan, keamanan dan bahaya. Banyak kali ia harus lari dari
musuhnya. Ia mengetahui artinya berbuat dosa terhadap Allah dan menerima
pengampunan. Hidupnya sukar, penuh dengan kerusuhan, dukacita, penga-
niayaan, penyesalan, keraguan, dan perlawanan. Kitab Mazmur penuh dengan
seruannya kepada Tuhan meminta pertolongan dan rahmat. Tetapi Mazmur
23 adalah salah satu pernyataan pengakuan paling positif yang terdapat
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d: dalam Alkitab. Mazmur itu berbicara mengenai banyak segi kehidupan
di mana kita memerlukan pertolongan Tuhan.

MAZMUR 23

APA YANG DIBERIKAN ALLAH PADA KITAPENGAKUAN

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput

hiiau,
Ia mi:mbimbing aku ke air yang tenang;
Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena

nama-Nya.
Sekal.oun aku berjalan dalam lembah kekelaman,

aAU' tidak takut bahaya, sebab Engkau beser-
tuku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang
nenghibur aku,

Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan
lawanku;

Engka u mengurapi kepalaku dengan minyak;
pialaku penuh melimpah.

Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti
aku, seumur hidupku;
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepan-
Jang masa.

Persediaan
Kepuasan

Damai
Pembaharuan
Bimbingan

Perlindungan

Penghiburan

Jaminan pada masa
bahaya

Penghormatan, berkat
Berkat yang berlimpah
Kebaikan dan kl>sih yang

kekal
Pengharapan ya ng kekal

9 Baca Mazmur 66:16-19. Ayat-ayat ini adalah suatu kesaksian atau pt ngakuan
mengenai apa?

10 D la tindakan khusus apakah yang disebut dalam ayat Firman A Ilah ini?

11 Persyaratan apa yang perlu untuk menerima dua tindakan Alla 1 ini?
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12 Apakah kesaksian Paulus dalam 2 Timotius 3:11?

13 Dua pengakuan apakah yang diberikan oleh Paulus dalam 2 Timotius
4:16-18?

a Dalam masa lampau: ..

b Dalarn masa depan: .

14 Tulislah pengakuan saudara di dalam suatu buku catatan tersendiri,
mengenai apa yang Tuhan sudah berbuat bagi saudara dalam masa lampau,
dan berdasarkan itu, apa yang bisa saudara harapkan Dia akan lakukan dalam
masa depan. Kemudian sampaikan pengakuan ini kepada seorang lain.
Mulaikanlah pernyataan saudara dengan perkataan ini: "Marilah dan dengarlah
... saya hendak menceritakan apa yang Tuhan lakukan bagi saya.

TUHAN TELAH M8LePA,KAM
SAYA DAN lA AkAM MELAKU"
I<AMNYA LA... ~~.

MELALUI IMAN

Tujuan 4. Mengenal pernyataan-pernyataan yang benar yang menghubungkan
persoalan kita dengan pengharapan kekal akan persekutuan penuh
dengan Allah.

Hal mempertahankan pengharapan bergantung pada iman yang kuat pada
Allah. Ibrani 11 disebut pasal iman dalam Alkitab. Dalam ayat 1 kita mem-
baca perkataan ini, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat."

Bacalah seluruh Ibrani 11. Bagian pertama dari pasal ini mencatat
kemenangan-kemenangan yang diperoleh orang-orang yang memiliki iman yang
besar kepada Allah. Iman mereka menyatakan kuasa Allah yang bekerja melalui
kehidupan mereka.
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15 H .gaimana ayat 35 sampai 38 berbeda dengan ayat 4 sampai 34?

16 \1 r nurut ayat 40, mengapa mereka tidak menerima kelepasan?

h arena itu, orang-orang ini tidak dipuji sebab mereka menang ata ~musuh-
musuh mereka, tetapi oleh karena mereka yakin akan apa yang mereka narapkan
walaupun tidak melihat (ayat 1). Dan apa yang mereka harapkan? Ja nji Allah
akan hidup kekal bersama Dia di surga! Perhatikan bahwa pengalar ian tiap-
tiap 01 ang-orang beriman ini unik. Tidak ada dua di antara mereka m .ngalami
hal yang sama. Kita dapat melihat tangan Allah bekerja dalam kr hidupan
merek. l. melalui berbagai pencobaan dan kemenangan mereka, dan kita bisa
beriman bahwa Allah akan melakukan hal yang sama dalam kehidupan kita.

DI dalam buku Masalah Kesakitan (Problem of Pain), C.S. Lev IS mem-
bahas keunikan setiap jiwa. Dikatakannya bahwa jikalau Allah tid lk perlu
perbedaan-perbedaan di antara kita, maka Ia tidak menciptakan lebih jari satu
jiwa. kua adalah bait Allah (2 Korintus 6:16). Allah berdiam di ds lam diri
saudara dan di dalam diri saya. Saya adalah bait-Nya. Allah mengenal saya
sebeluu ~saya lahir (Mazmur 139: 13-16). Saya dijadikan secara ajaib. Sa va dicip-
takan l-agi kesenangan-Nya. Seumur hidupku, hatiku merindukan Dia, namun
saya h.mya dapat melihat sekilas saja apa yang terkandung dalam ~ilat ilahi
(l Kal mtus 13:12). Kita hanya dapat menduga hal-hal indah yang telah
disediakan-Nya bagi kita di rumah surgawi kita. Tetapi, bukankah r iungkin
bahwa .Jalam pencobaan, tangisan, sukacita, penderitaan, dan kernenaru an yang
kita al c 'ni di dunia ini Allah sedang membentuk kita sedemikian rupa supaya
kita da rat mengisi satu tempat di dalam diri-Nya yang kita saja dupat isi.
Bukankah mungkin bahwa beragam pengalaman saya, baik atau bun k , telah
menyatakan Allah kepada saya dalam suatu cara yang hanya saya ya ug tahu
dan mengerti? Bukankah mungkin bahwa setiap orang Kristen, melalui
pengal a -nannya yang unik dalam hidup ini, diberikan pengetahuan m engenai
suatu ~t'gi khusus dari Allah yang dapat dimengerti sepenuhnya oleh dia saja?

C···. Lewis mengatakan: "Tempatmu di surga agaknya dibu at atau
disediakan hanya untukmu sendiri, oleh karena engkau diciptakan Ulil uk itu
- setik Jemi setik sebagaimana sebuah sarung tangan dibuat umu; suatu
tangan. 'Selanjutnya ia mengakhiri bahwa jikalau setiap orang mengalar Ji Allah
dalam l Ira yang sama dan menyembah Dia dalam suatu cara yang san d pula,
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maka "nyanyian kemenangan gereja tidak akan ada symphony, itu akan sama
seperti sebuah orkestra dimana semua instrumen memainkan nada yang sama"
(1976, halaman 132-142).

,
/' \

II ~AIK SEKAL\ PERBUATANMU
ITU, HAI HAM6AKU YANG &AI"
DAf'l SETIA ; . 0 0 0 0 • 0 • 0 •• 0 000 000

0.0.000000. MASUl\LAH ~M
lURUTL.",", DALAM KE&AKA.-
G&AAN WAN MU .~

MATius 0 2.~ ::L 10

Dalam Wahyu 2: 17 perkataan ini ditulis kepada gereja, "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 siapa pun, selain oleh yang menerimanya."

Pikirkanlah hal itu! Pahala bagi orang yang menjadi pemenang dalam
hidup ini adalah nama baru yang hanya Allah dan saya tahu! Nama itu
barangkali menjadi suatu lambang antara Allah dan saya mengenai semua kea-
daan saya, semua penderitaan saya, semua kemenangan yang sudah saya
peroleh, semua yang sudah saya capai melalui kuasa Yesus Kristus yang bekerja
di dalam diri saya! Itu akan menggambarkan persekutuan dan hubungan pribadi
saya dengan pencipta saya, yang akan berbeda dengan persekutuan semua
pemenang lain. Betapa mulia pemikiran itu bahwa di surga, komunikasi kita
dengan orang-orang suci segala zaman, termasuk orang-orang beriman yang
tertulis dalam Ibrani 11, akan meliputi hal saling berbagi wahyu Allah mengenai
diri-Nya kepada kita! Sewaktu saya menceritakan kepada saudara dan saudara
menceritakan kepada saya, maka masing-masing kita akan menerima penger-
tian yang lebih besar mengenai Allah kita yang heran, Raja atas segala Raja,
Tuhan atas segala tuan.

Dalam 1 Korintus 2:9 kita diberitahukan, "Apa yang tidak pernah dilihat
oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah tim-
bul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang
mengasihi Dia." Bilamana saya memikirkan perkara-perkara indah yang telah
disediakan oleh Allah bagi kita, iman saya dikuatkan, dan saya dapat menerima
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pencobaan dan kesukaran apa pun yang melaluinya Allah memimpin saya
sebag li persiapan untuk tempat saya yang kekal bersama dengan Di 3. Dalam
Yohanes 14:1-3, Yesus menghibur murid-murid-Nya dengan perk: taan ini,
"Jan. anlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah jug.i kepada-
Ku. ril dalam rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demik an, tentu
Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk men ~edi akan
temp-t b....gimu."

17 Y.mg manakah di antara pernyataan-pernyataan ini adalah BE]\. AR yang
meng. ubungkan persoalan dan penderitaan di dunia dengan pengharaj lan orang
Kriste 11, yaitu persekutuan abadi dengan Allah? Lingkarilah huruf yan! ji depan
piliha 1 saudara.
a Semua orang yang disebut dalam Ibrani I I menerima kelepasan pi -nuh dari

pencobaan mereka di dunia.
b Or .ng-orang beriman dalam Ibrani II sanggup menghadapi k esukaran

mc eka dengan berani oleh karena pengharapan mereka terpanc mg pada
jan li Allah bagi mereka mengenai hidup kekal.

c Nama baru yang kita akan terima di surga akan menjadi pahala ka Iena kita
menang atas ujian dan pencobaan dalam kehidupan di dunia ini dan menaruh
pel, gharapan kita pada Yesus Kristus.

d Nama baru saya di surga hanya akan diketahui oleh Allah dan <iya.
e KI!.I dapat memperoleh wahyu Allah yang penuh dalam hidup li i jikalau

kit.i menjadi pemenang.
f Penawar bagi hati yang susah ialah percaya kepada Allah dan ke lada apa

yang telah dijanjikan-Nya.

Iialam 1 Korintus 13:12 rasul Paulus berkata, "Karena sekarung kita
melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti cita akan
melih.u muka dengan muka." Sekarang ini hati kita merindukan per .ekutuan
penuh dengan Juruselamat kita - di surga persekutuan itu akan SE mpurna.
Wahyu 1:7 mengatakan, "Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan d 1I1 setiap
mata" kan melihat Dia." Bila hari itu tiba maka saya akan melihat Di 1 dengan
mata kepala saya sendiri, dan bukan melalui mata orang lain. Selut gga saat
itu, iman saya akan meyakinkan saya mengenai apa yang saya harapcan, dan
mema tikan apa yang saya belum lihat.

Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang. kamu
b: nyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan lang
be rat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan pen Ieri-
ta 111, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderi aan
m. reka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah t urut



MEMPERTAHANKAN PENGHARAPAN 249

mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika
harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab
kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih
menetap sifatnya.

Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar
upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya
sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang
dijanjikan itu.

"Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang
akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatang-
an-Nya. Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman,
dan apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan
kepadanya.' ,

Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa,
tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.

Ibrani 10:32-39

Sebagai kesimpulan pelajaran saudara dari buku ini, dapatkah saudara
mengatakan dengan saya, perkataan syair ini?

Betapa indahnya, ku pandang Yesus

Meskipun pencobaan amat besar
Hanya satu cahya dari Tuhan Yesus

Mengadakan untung amat besar.
- Ditulis oleh Esther Kerr Rusthoi,

Hak cipta oleh Singspiration,
Grand Rapids, Mich.

Jikalau saudara mempelajari buku ini sebagai kursus surat-menyurat
dengan Lembaga Kristus Tertulis Internasional, jangan lupa menger-
jakan Catatan Siswa untuk Unit III. Kembalikan Catatan Siswa itu
kepada pengasuh LKTI untuk diperiksa. Alamat kantornya terdapat
pada halaman terakhir Catatan siswa.
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soal-soal untuk menguji diri

BEN 1\ R-SALAH. Jikalau kalimat itu BENAR, tulislah B di tem rat yang
kasan il-. Jikalau kalimat itu SALAH, tulislah S.

Istilah Kristus Pemenang mengingatkan kita bahwa Kristus memperoleh
kemenangan atas maut dan kubur bagi diri-Nya dan bagi kita.

:: Bilamana tubuh jasmaniah ini meninggal, maka orang Kristen segera
masuk ke hadirat Tuhan.

J Ketika Kristus mengatakan bahwa mereka yang hidup dan percaya
kepada-Nya tidak pernah akan mati la berbicara tentang I ematian
jasmaniah.

4 Pengharapan kita dalam Kristus Pemenang itu didasarkan pada
pengetahuan bahwa oleh karena kematian dan kebangkitan-N ya maka
kita memperoleh hidup kekal di surga bersama-sama dengar Dia.

S Pengakuan yang positif berarti menyatakan bahwa Allah sud ah men-
jawab doa kita walaupun kita belum melihat jawabannya.

6 'Satu cara untuk meyakini kuasa Allah untuk menolong kita dala tn setiap
keadaan ialah melihat kembali serta percaya pada janji-janji- Nya.

7 Beberapa janji Allah diberikan dengan ketentuan bahwa kita Q1I .menuhi
persyaratan-persyaratan tertentu agar dapat menerima janji liu.

.... 8 Mazmur Dua puluh tiga ditulis oleh pemazmur Daud pada sa.u putus
asa karena doanya belum dijawab.

.... 9 Kita dapat mengakui dengan keyakinan apa yang kita harapka n Allah
dapat berbuat pada masa depan, oleh karena Ia telah memb rktikan
kuasa-Nya pada masa lampau .

.... 10 [man orang-orang yang terdaftar dalam Ibrani 11 didasarks n pada
kemenangan-kemenangan yang mereka peroleh sepanjang hidup
mereka .

.... 11 "ialah satu keindahan di surga ialah orang-orang saleh saling
menceritakan perhubungan mereka yang unik dengan Allah padi l waktu
mereka percaya pada-Nya dalam setiap situasi hidup.

.... 12 '\lama baru yang kita masing-masing akan terima dari Pencipta kita di
-urga akan menjadi pahala karena telah menjadi pemenang dalar I hidup
irii, bagaimanapun juga pencobaan-pencobaan yang kita alan],



MEMPERTAHANKAN PENGHARAPAN 251

jawaban pertanyaan dalam uraian pasal

9 Mengenai apa yang telah Allah lakukan bagi Pemazmur.

1 Bahwa akan ada kebangkitan orang mati.

10 Menjawab doa dan menyatakan kasih.

2 Kebangkitan Yesus Kristus.

11 Pemazmur membuang setiap dosa dalam hatinya.

3 c) Ketika kita bersatu dengan Yesus di surga.

12 Bahwa Tuhan menyelamatkan dia dari setiap pencobaan dan penganiayaan.

4 a 4) Markus 11:24.
b 6) Amsal 3:9-10.
c 7) Lukas 11:9.
d 1) Mazmur 34:19-20.
e 3) Lukas 17:6.
f 5) Yohanes 14:23.
g 2) 1 Raja-Raja 8:56.

13 a Tuhan berdiri di sisi saya dan memberi kekuatan pada saya.
b Tuhan akan melepaskan saya dari setiap serangan yang jahat dan

menghantar saya dengan selamat ke dalam kerajaan-Nya di surga.

5 b) Kita harus tinggal di dalam Dia dan mengasihi Dia.

14 Jawaban saudara. Ini barangkali merupakan latihan yang paling penting
yang saudara akan lakukan dalam pasal ini.

6 a Hati yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah.
b Takut akan Allah (memuliakan, menghormati, mentakzimkan).
c Tinggal tetap dalam Kristus dan mengizinkan Dia tinggal di dalam diri

saudara.
d Percaya (beriman) bahwa saudara akan menerima apa yang saudara

minta.
e Turutilah perintah-perintah-Nya dan lakukan apa yang berkenan pada-

Nya.

15 Ayat 35 sampai 38 bercerita mengenai orang-orang yang mempunyai iman
yang besar yang tidak menerima kelepasan dari pencobaan dan
penganiayaan mereka, tetapi yang menderita dan menyerahkan nyawa
mereka agar dapat melayani Allah.
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7 ~dlah akan menjawab kita bila kita berseru kepada-Nya.

16 (lleh karena Allah sudah merencanakan sesuatu yang lebih baik (untuk kita
semua). (Pelepasan mereka yang sebenarnya tidak bergantung pada
rembebasan sementara dari pencobaan-pencobaan di dunia im.)

8 . Jika Allah kami yang kami puja, sanggup melepaskan kami, mal a Ia akan
melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan d iri dalam
t .nganrnu, ya raja" (ayat 17).

17 a Salah. (Beberapa dari mereka dibunuh. Kelepasan mereka berbeda-
sifatnya.)

b Benar.
c Benar.
d Benar.
eSaIah.
f Benar.


