Pelajaran

	Wahyu 12:9 Ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan
____________________________.

Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.

1.	Siapakah nama pangeran di surga yang memberontak,
dan mengapakah dia memberontak?

Pangeran yang Memberontak

Alkisah . . .

A

2 Samuel 13:1-18, 33

bsalom adalah putra Daud yang paling tampan,
licik, dan penuh ambisi. Alkitab mengatakan , “Di seluruh
Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya
seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya
tidak ada cacat padanya.” 2 Samuel 14:25
Tetapi pangeran muda yang berkemauan keras ini
menginginkan lebih dari sekedar kekaguman rakyat akan
penampilannya yang menakjubkan. Dia menginginkan
kekuasaan dari takhta ayahnya. Dia
ingin menjadi raja Israel – dengan harga
apa saja. Pertama-tama, Absalom
membunuh kakaknya, Amnon, setelah
Amnon menganiaya adiknya, Tamar.
Amnon adalah putra Daud yang sulung
dan yang akan menjadi penerus utama
Daud sebagai raja. Setelah Absalom
berhasil menyelinap kembali ke kerajaan
ayahnya, dia mulai secara halus
menaburkan biji-biji keraguan ke seluruh
kerajaan itu tentang kepemimpinan,
pertimbangan, dan peraturan-peraturan
Daud sampai dia “mencuri hati orangorang Israel.” 2 Samuel 15:6.
Akhirnya, rencana jahatnya muncul
ke permukaan sebagai pemberontakan
besar-besaran, dimana Absalom
mencoba membunuh ayahnya sendiri
dan mengambil alih kerajaan. Daud dan
pengikut-pengikutnya terpaksa melarikan diri dari Yerusalem.
Tetapi setelah pertempuran yang sengit beberapa hari
kemudian, Daud sekali lagi mengamankan takhtanya, dan
Pangeran Absalom yang tampan terbunuh.
Sebuah kisah yang sangat tragis, tetapi perseteruan ini
bukanlah yang pertama terjadi antar keluarga kerajaan. Dahulu
kala, dalam sebuah kerajaan yang besar terjadilah sebuah
peristiwa yang hampir mirip yang mengakibatkan terjadinya
suatu pemberontakan paling tragis sepanjang masa. Kerajaan
itu disebut – surga!

	Yesaya 14:12 Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai ________
________, putera Fajar!
	Yesaya 14:13, 14 Engkau yang tadinya berkata dalam ___________,…
Aku hendak menyamai _______ _______________.
	Yehezkiel 28:17 Engkau sombong karena _________________,
hikmatmu kau musnahkan demi _____________________.
CATATAN: Lucifer adalah ciptaan Allah yang paling kuat dan cantik. Dia adalah
malaikat tertinggi dan kemungkinan besar dialah pemimpin paduan suara
surgawi. Tetapi dia membiarkan kecantikannya memenuhi dia dengan
kesombongan. (Lihat suplemen berjudul “Setan Dilambangkan oleh Raja-Raja
dari Tirus dan Babel.”)

2.	Apakah Tuhan membuat iblis ketika Dia menciptakan
Lucifer?
	Yehezkiel 28:15 Engkau tak _________ di dalam tingkah lakumu sejak
hari penciptaanmu sampai terdapat _______________padamu.
CATATAN: Allah menciptakan malaikat yang sempurna yang, karena kehendak
bebasnya sendiri, memilih untuk menjadi iblis. Mungkin sulit untuk dibayangkan,
tetapi andaikata kita mengenal Lucifer sebelum kejatuhannya, kita pasti akan
mencintainya. Kita tidak tahu pasti berapa lama, tetapi mungkin Lucifer melayani Allah
dengan sukacita selama ribuan tahun sebelum ia mulai memelihara benih kesombongan
dan kekesalan di dalam hatinya. Tuhan bisa saja membuat semua ciptaan-Nya berlaku
seperti robot, namun robot tidak dapat mengerti arti cinta. Cinta sejati harus bersedia
mengambil resiko. Inilah sebabnya mengapa orang tua memutuskan untuk mempunyai
anak, walaupun mereka tahu bahwa mungkin suatu saat anak-anak mereka bisa
memilih untuk tidak menaati mereka. Allah mengijinkan Lucifer melaksanakan
pemberontakannya karena beberapa alasan. Pertama, untuk menjawab secara tegas
segala keraguan apakah Tuhan memberikan kehendak bebas pada setiap ciptaan-Nya.
Kedua, jika Tuhan segera menghancurkan Lucifer begitu ia mulai menyebarkan
keraguan tentang kasih dan pemerintahan Allah, makhluk cerdas lainnya akan selalu
mempunyai pertanyaan yang berkelanjutan. Mereka mungkin akan berpikir,
“Barangkali Lucifer benar.” Oleh karena itu, Lucifer diizinkan untuk menunjukkan
hasil yang mengerikan dari dosa. Yang terakhir, Allah tidak ingin ciptaan-Nya
mematuhi-Nya hanya karena takut Dia akan menghukum mereka jika mereka tidak
taat. Dia ingin ketaatan kita didasari dengan cinta, bukan dengan rasa takut.

3.	Apa yang akhirnya terjadi?
	Wahyu 12:7 Maka timbullah _____________ di _________. Mikhael
dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan ______ itu
dibantu oleh malaikat-malaikatnya.

5.	Metode apakah yang digunakan Setan dalam
pekerjaannya?
A. Wahyu 12:9 Setan, yang _________________ seluruh dunia.
B. Markus 1:13 Di padang gurun itu Ia tinggal empat puluh hari
lamanya, ____________ oleh Iblis.
C. Wahyu 16:14 Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatanperbuatan ____________.
D. Wahyu 12:10 Karena telah dilemparkan ke bawah
_____________ saudara-saudara kita, yang ______________
mereka siang dan malam di hadapan Allah kita.
E. Yohanes 8:44 Ia adalah _____________ manusia sejak semula …
ia adalah _______________ dan bapa segala dusta.
CATATAN: Dalam satu pihak, Setan memiliki satu keuntungan dari pada
Tuhan dalam pertempuran antara yang baik dan yang jahat. Allah mengunakan
kebenaran semata-mata, tetapi Iblis dapat menggunakan kebenaran atau
kebohongan dengan kombinasi apa pun untuk mencapai tujuannya. (Lihat
suplemen berjudul “Sesuatu yang tak Disangka-sangka.”)

6.	Pada waktu apakah iblis paling berbahaya?
	
2 Korintus 11:14, 15 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab
Iblispun menyamar sebagai _______________ ____________.
CATATAN: Sama seperti yang iblis lakukan, Absalom berpura-pura mengasihi
orang banyak dan menunjukkan perhatian pada kesejahteraan mereka untuk
menipu mereka.
2 Samuel 15:5, 6 Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah
kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan
diciumnya. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel
yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja, dan demikianlah
Absalom mencuri hati orang-orang Israel.
Setan paling berbahaya ketika ia menyamar sebagai roh spiritual yang bekerja di
dalam gereja. (Lihat suplemen berjudul “Malaikat Cemerlang.”)

7.	Apakah Setan mengenal Alkitab?

CATATAN: Akhirnya Lucifer dan malaikat-malaikat yang memihak kepadanya
diusir dari surga.

4.	Makhluk kuat apakah yang bekerja dibawah perintah
iblis?
	Wahyu 12:4 Dan ekornya menyeret ________________ dari bintangbintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi.
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CATATAN: Setan begitu licik sampai ia dapat menipu sepertiga dari para
malaikat dari surga untuk mengikutinya memberontak melawan Allah.
Sekarang disebut “setan” dan roh jahat,” para malaikat yang jatuh ini
melaksanakan rencana Setan. Dalam kisah Absalom, kita melihat bahwa dia
juga mengerjakan hanya sedikit dari pekerjaan kotornya. Absalom
memerintahkan hamba-hambanya untuk melaksanakan keinginannya.
2 Samuel 13:28 Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya, demikian:
“Perhatikan! Apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur,… maka
haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut. Bukankah aku yang memerintahkan
kepadamu?
2 Samuel 14:30 Lalu berkalah ia kepada hamba-hambanya, “Lihat, ladang Yoab
ada di sisi ladangku… Pergilah, bakarlah itu.

SP04

 atius 4:5, 6 Kemudian Iblis… berkata kepada-Nya: “Jika Engkau
M
Anak Allah, jatuhkanlah diriMu ke bawah, sebab ada ____________:
Mengenai Engkau Ia akan memerintahkan malaikat-Nya dan mereka
akan menantang Engkau.

–3–

CATATAN: TIblis sangat ahli mengutip dan menyalah kutipkan Alkitab
dengan tujuan untuk menipu manusia. Itulah sebabnya mengapa sangatlah
penting bagi umat Tuhan itu sendiri untuk mengenal Alkitab untuk
menghindari penyesatan.

8.	Siapakah yang sangat dibenci oleh Setan di bumi ini?
Wahyu 12:17 Maka marahlah naga itu kepada
___________________ itu, lalu pergi memerangi
_________________ yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah
dan memiliki kesaksian Yesus.

9.	Dua binatang mematikan apakah yang dipakai oleh
Alkitab untuk menggambarkan Setan?
	
1 Petrus 5:8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu si Iblis, berjalan
keliling sama seperti_______yang mengaum-aum dan mencari orang
yang dapat ditelannya.
	
Wahyu 12:9 Dan naga besar itu, dilemparkan kebawah, si
___________ tua, yang disebut Iblis atau Setan.
CATATAN: Singa dan ular menggunakan cara diam-diam dan pengalihan
perhatian untuk menangkap mangsanya. Sama seperti iblis, mereka dengan
tiba-tiba menyergap korban mereka dan sangatlah kejam dan tidak peduli pada
penderitaan mangsanya.

10. Apakah satu-satunya cara agar kita dapat melawan
Setan?
	
Yakobus 4:7, 8 Karena itu ______________kepada Allah, dan
lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu. _______________
kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu.
CATATAN: Cara yang terbaik untuk mendekat kepada Allah adalah melalui
doa dan mencari pengenalan akan Dia melalui Firman-Nya.

11.	Bagaimanakah cara Yesus melawan serangan-serangan
iblis?
	
Matius 4:10 Maka berkatalah Yesus kepadanya: “Enyahlah Iblis! Sebab
_________ __________.
	
Efesus 6:17 Pedang Roh, yaitu __________ ___________.
	
Ibrani 4:12 Sebab ____________ Allah hidup dan kuat dan lebih
tajam dari pada pedang bermata dua.
CATATAN: Satu-satunya perlindungan kita dari tipuan Setan yang cerdik
adalah dengan cara menyimpan Firman Tuhan di dalam pikiran kita untuk
mencegah kita jatuh ke dalam dosa. Alat yang sama seperti yang Yesus gunakan
untuk melawan Iblis juga kita perlukan dan tersedia bagi kita sekarang ini.
Mazmur 119:11 Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa
terhadap Engkau.
Efesus 6:11 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat
bertahan melawan tipu muslihat Iblis.

12.	Bagaimanakah takdir akhir Setan akan menyerupai takdir
akhir Absalom?
	
2 Samuel 18:17 Lalu mereka mengambil mayat Absalom dan
melemparkannya ke dalam __________ yang besar di hutan itu.
	
Yesaya 14:15 Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan,
ke tempat yang paling dalam di ____________ ______________.

13.	Apakah Setan akan muncul kembali untuk mencobai
umat-umat Allah?
	
Yehezkiel 28:19 Akhir hidupmu mendahsyatkan dan
__________________ selamanya engkau.
	
Nahum 1:9 Kesengsaraan tidak akan timbul ___________
_____________.

14.	Bagaimanakah perasaan Allah tentang pembinasaan
orang-orang fasik?
	
Yehezkiel 33:11 Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup,
demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak __________________
kepada kematian orang fasik; melainkan Aku berkenan kepada
______________ orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia
_______________. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat
itu! Mengapakah kamu akan mati?

15.	Bagaimanakah tangapan raja Daud ketika dia
menyadari bahwa Absalom, anaknya yang
memberontak, sudah binasa?
 Samuel 18:33 Maka ______________ raja dan dengan sedih ia naik
2
ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya
sambil berjalan: “ Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom! Ah, kalau
aku _________ ______________ ___________, Absalom, anakku,
anakku!

Tanggapan Anda

Gambaran yang sangat menyentuh ini menunjukkan bagaimana perasaan
Bapa kita yang di surga tentang anak-anakNya yang hilang. Dia tidak hanya
rela untuk mati menggantikan kita; Ia melakukan lebih dari itu – Dia
memberikan pemberian-Nya yang terbesar, Anak-Nya! Allah tidak ingin satu
orangpun binasa. Dia sangat berharap agar Anda diselamatkan. Itulah
sebabnya mengapa Yesus mati menggantikan Anda. Sebagian besar dari dunia
ini sudah mengikuti Setan dalam pemberontakan melawan Bapa surgawi.
Maukah Anda sekarang memilih untuk mengasihi dan melayani Dia?
JAWABAN: _______________

Suplemen

yang dipakai bukanlah merujuk pada raja-raja duniawi, karena penggambaran
yang dipakai Tuhan untuk figur-figur tersebut tidak dapat berlaku pada
manusia biasa. Perhatikanlah bagaimana Lucifer (sekarang disebut Setan)
digambarkan dalam pasal-pasal Kitab Suci berikut ini:
• Jatuh dari surga (Yesaya 14:12)
• penuh hikmat dan maha indah (Yehezkiel 28:12)
• pernah berada di taman Eden (ayat 13)
• penuh segala batu permata yang berharga (ayat 13)
• tempatmu dekat kerub yang berjaga (ayat 14)
• di gunung kudus ALLAH (ayat 14)
• tak bercela di dalam tingkah lakumu (ayat 15)
Karena raja Babel dan Tirus mempunyai peraturan yang sama dan
mengalami kehancuran total yang sama seperti yang akan dialami oleh
kerajaan si Setan, Tuhan memakai rajaan Babel dan Tirus untuk
melambangkan Setan itu sendiri. Pada hakekatnya, semua otoritas Alkitab
menyetujui arti pelambangan ini. Kebetulan, Alkitab juga merekam banyak
referensi lain untuk Lucifer (lihat Lukas 4:5, 6; 10:18, Yohanes 8:44, 2 Petrus
2:4, 1 Yohanes 3:8, Yudas 6, Wahyu 12:7-9), tetapi tanpa Yehezekiel 28 dan
Yesaya 14, kita tidak akan mengetahui cerita selengkapnya.

Sesuatu yang tak Disangka-Sangka
Banyak orang menduga bahwa Setan akan muncul secara terbuka sebagai
musuh Allah pada akhir jaman, tetapi hal ini tidak benar. Setan memang
merupakan musuh Allah yang paling pahit, tetapi pendekatannya akan
dilakukan dengan cara menyamar sebagai makhluk kebenaran (Matius 24:24)
Dia dapat tampil sebagai malaikat terang yang mulia (2 Korintus 11:13-15)
dan akan mencari penyembahan dari semua orang (Wahyu 13:12). Kitab
Suci menyatakan dengan jelas bahwa penampilannya yang saleh akan sangat
meyakinkan sehingga “seluruh dunia” akan merasa heran akan binatang itu
(Wahyu 13:3). Betapa tragisnya! Iblis akan menyamar dengan cara yang
sangat efektif sebagai Kristus hingga pada hakekatnya seluruh dunia akan
mengikutinya, dengan mengira bahwa mereka mengikuti Yesus. Akankah
Anda akan tertipu? Tidak, jika Anda memperhatikan peringatan-peringatan
dari Alkitab yang disampaikan dalam seri pengajaran ini.

Malaikat Cemerlang
Setan sangat senang ketika orang menggambarkan dirinya sebagai suatu
makhluk yang jelek, berwarna merah, mempunya sayap seperti kelelawar, dan
seperti makhluk setengah manusia setengah binatang dengan kuku belah dan
ekor yang panjang dan meruncing, atau bersenjatakan garpu rumput besar
dan sedang memicu api neraka. Hal ini sangatlah jauh dengan kenyataan
yang ada. Konsep ini berasal dari mitologi Yunani. Omong kosong seperti ini
tidak dapat ditemukan dalam Alkitab. Alkitab menggambarkan Setan sebagai
malaikat yang cemerlang dan sangat menarik, dengan kemampuan bercakapcakap yang luar biasa. Dia juga sangat mengerti Kitab Suci (Matius 4:5,6)
Iblis menyatakan dirinya sebagai musuh Allah yang mempunyai tujuan
memfitnah karakter-Nya dan mengambil kerajaan-Nya. Setan juga membenci
Anda dan orang-orang yang Anda kasihi, dan dia memiliki rencana untuk
menghancurkan Anda. Seri ini akan membantu Anda memahami rencana
Setan dan belajar bagimana cara menggagalkannya. Anda hanya perlu
menempatkan hidup Anda dalam pelindungan yang penuh perhatian dari
Juru Selamat Anda, dan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk bimbinganNya.

Bagian ini menyediakan tambahan informasi untuk pembelajaran lebih lanjut.

Setan Dilambangkan oleh Raja-Raja dari Tirus dan Babel
Di Yesaya 14:4-15, Alkitab menggunakan raja Babel untuk
melambangkan Setan, dan di Yehezkiel 28:11-19, Setan dilambangkan
oleh raja Tirus. Dalam kedua kasus ini kita tahu bahwa perlambangan
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