Pelajaran

Isi bagian yang kosong setelah membaca setiap teks Alkitab.

1.	Apakah yang Yesus janjikan kepada umat-Nya?
	
Yohanes 14:2 Dirumah BapaKu banyak ___________ ____________.
… Aku pergi ke situ untuk menyediakan ______________ bagimu.

Kerajaan yang Agung

Alkisah . . .

S

1 Raja-Raja 3:5-15; 10:1-29

etelah Salomo ditetapkan sebagai raja baru Israel,
Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam mimpi dan
berkata, “Mintalah apa yang hendak Kuberikan kepadamu.” 1
Raja-Raja 3:5. Raja muda ini bisa saja meminta harta, ketenaran,
atau umur panjang tetapi dia tidak melakukannya. Sebagai
gantinya, ia meminta hikmat kebijaksanaan untuk memerintah
umat Allah dengan adil. Sebagai jawaban atas doa Salomo yang
rendah hati dan tulus, Tuhan memberikan Salomo kebijaksanaan
dan wawasan yang luar biasa – melebihi siapa
pun juga. Disamping hal-hal tersebut,
Allah juga memberkati dia dengan
ketenaran, kekayaan, dan umur panjang.
Selama pemerintahan Salomo, Israel
menikmati kedamaian dan kemakmuran
yang tak tertandingi. Kala itu logam
berharga sangatlah melimpah di
Yerusalem sehingga perak pun dianggap
sama umumnya seperti batu (1 Raja-Raja
10:27). Selain dari sebuah kuil megah dari
marmer dan emas yang Salomo dirikan
untuk Tuhan, ia juga membangun sebuah
istana dan pelataran istana yang mewah
beserta kota-kota untuk kereta-kereta dan
para penunggang kudanya. Kebun bunga
yang megah penuh dengan pohon-pohon
langka menghiasi setiap kota. Para
penguasa, bangsawan, dan raja-raja datang
dari seluruh dunia untuk mengunjungi dan
memberi hadiah. Mereka ingin mendengar
hikmat mendalam yang telah Tuhan taruh
ke dalam hati Salomo (1 Raja-Raja 10:24).
Di antara para pengunjung yang agung, ada seorang ratu
yang sangat cantik dan kaya dari negeri yang jauh yang bernama
Sheba. Dia ingin melihat sendiri apakah laporan tentang raja Israel
yang pernah dia dengarkan adalah benar adanya. Ratu Sheba pun
menguji Salomo dengan banyak pertanyaan sulit dan menjadi
sangat terpana dengan jawaban Salomo yang mengagumkan. Dan
kemana pun dia melayangkan pandangnya, segala panca
inderanya terpesona. Namun kerajaan Salomo pada puncaknya
pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Tuhan
yang penuh kemuliaan, yang telah disiapkan untuk Anda.

2.	Apakah yang kita ketahui tentang tempat yang Yesus
sediakan ini?
	
Yesaya 65:17 Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang
____________ dan bumi yang baru.
	
Ibrani 11:16 Karena Ia telah mempersiapkan sebuah
_______________ bagi mereka.
	
Matius 5:5 Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan
memiliki _________.
	
Yesaya 65:21 Mereka akan mendirikan ____________________, dan
mendiaminya juga.
CATATAN: Sungguh amat menakjubkan! Allah telah menyediakan bagi umatNya
sorga yang baru, bumi yang baru, dan kota kudus yang baru. Orang yang benar
akan mewarisi sebuah istana penuh kemuliaan di dalam kota yang dibangun oleh
Yesus (Yohanes 14:2), ditambah lagi dengan sebuah rumah indah di dalam bumi
yang baru yang akan mereka bangun sendiri (Yesaya 65:21).

3. Apa lagi yang kita ketahui mengenai kota kudus ini?
	
Wahyu 21:16 Kota itu bentuknya ____________________
____________________ … Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat
itu: _________________ ________________ __________________
mil; panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama.
	
Wahyu 21:2 Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru,
turun dari ____________, dari Allah.
	
Wahyu 21:10, 12 12 … kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari
Sorga, dari Allah. … Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya
______________ _____________ buah.
	
Wahyu 21:18 ____________ itu terbuat dari ________________
________________.
	
Wahyu 21:21 … jalan-jalan kota itu dari ________________ murni.
CATATAN: Kota kudus itu berbentuk empat persegi, dan jarak sekelilingnya
adalah 12.000 mil. Kota itu akan turun dari sorga ke dalam bumi yang baru dan
akan berada di tempat di mana bukit Zaitun kini berdiri (Zakharia 14:4). Setiap
dari pintu gerbangnya yang berjumlah 12 terbuat dari satu buah mutiara (Wahyu
21:21), dan tembok yasper kota itu lebarnya seratus empat puluh empat hasta
(Wahyu 21:17) atau 216 kaki (satu hasta adalah 18 inci).

4.	Apakah yang dikatakan Alkitab tentang sumber air dan
sumber makanan kota itu?
	
Wahyu 22:1 Lalu Ia menunjukkan kepadaku _____________ air
kehidupan.
	
Wahyu 22:2 … di seberang-menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon
___________________ yang berbuah dua belas kali, tiap-tiap bulan
sekali; dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsabangsa.
CATATAN: Sebuah sungai yang jernih tak habis-habisnya mengalir keluar dari
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takhta Allah, dan pohon kehidupan menghasilkan buah yang berbeda setiap
bulannya. Buah yang luar biasa hebatnya ini beserta dengan daun-daunnya
digunakan sebagai penangkal kematian dan mengakibatkan kehidupan yang
kekal. Sebagai tambahan, orang-orang kudus Tuhan akan menumbuhkan
makanan mereka sendiri di rumah mereka (Yesaya 65:21). Makanan umat
Allah akan sama seperti makanan pada waktu dosa belum memasuki dunia –
buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan (Kejadian 1:29,31). Rasanya
akan sangat enak tak tergambarkan, dan nilai dari gizinya akan sangat
sempurna.

5.	Bagaimanakah kehidupan di sorga akan berbeda dari
kehidupan di atas bumi ini?
A. Y
 esaya 35:5 Mata ___________ ____________ akan dicelikkan.
B. Yesaya 35:5 Telinga __________ ____________ akan dibuka.
C. Yesaya 35:6 Pada waktu itu orang lumpuh akan ______________
seperti rusa, dan mulut orang bisu akan ___________________ .
D. Yesaya 65:25 Tidak ada yang akan ______________
_____________ atau berlaku busuk ...
E. Yesaya 11:6 Serigala akan tinggal bersama domba … dan seorang
__________ _________ akan menggiringnya.
F. Yesaya 35:1 Padang gurun … akan bersorak-sorak dan
__________; seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat.
G. Yesaya 33:24 Tidak seorangpun yang tinggal di situ akan berkata:
“Aku _____________ “.
H. Wahyu 21:4 Tidak akan ada lagi _________________, atau
ratap tangis, atau dukacita.

6.	Tubuh seperti apakah yang akan dimiliki oleh orangorang kudus?
	
Filipi 3:20, 21 Tuhan Yesus Kristus: … yang akan mengubah tubuh
kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuh-Nya yang
___________________.

7.	Apakah tubuh Yesus nyata, atau apakah Ia hanyalah
sebuah roh?
Lukas 24:39 Lihatlah tanganKu dan kakiKu: Aku sendirilah ini;
rabalah Aku dan lihatlah, karena ___________ _____________
______________ daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada
pada-Ku.
CATATAN: Tubuh Yesus sesudah kebangkitan-Nya adalah tubuh yang
sesungguhnya, dengan daging dan tulang-tulang yang dapat Anda raba dan
rasakan. Awalnya, para murid-Nya berpikir bahwa Ia adalah sebuah roh ketika Ia
menampakkan diri secara tiba-tiba kepada mereka. Tetapi sesudah mereka
merasakan Dia dan melihat Dia makan (Lukas 24:40-43), mereka tahu bahwa Ia
nyata. Empat puluh hari kemudian, Yesus mengajak mereka keluar ke Betania
dan naik ke sorga (Lukas 24:50,51). Para malaikat yang muncul kepada para
murid berkata kepada mereka, “Yesus ini (dari daging dan tulang-tulang) … akan
datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.”
Kisah Para Rasul 1:11. Sejak penjelmaan-Nya, Yesus akan selama-lamanya
terhubungkan dengan umat manusia, disamping merupakan suatu makhluk Ilahi
juga.

8.	Janji menguatkan lain apakah yang dapat kita
temukan?
	
Kisah Para Rasul 3:20, 21 ... Tuhan … mengutus Yesus, … Kristus
itu harus tinggal di sorga sampai waktu _____________________
segala sesuatu.
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CATATAN: Puji Tuhan, segala sesuatu yang mulia yang telah hilang oleh
karena adanya dosa akan dipulihkan kembali di kerajaan Allah yang baru.
Semua orang akan mengasihi, mempercayai dan mendukung sesamanya dengan
tulus. Hasilnya, tidak akan ada kekerasan lagi (Yesaya 60:18), dan tidak akan
ada lagi pengkhianatan, penganiayaan, ketidak-setiaan, ketidak-jujuran,
penusukan dari belakang, ketidak-amanan, depresi, bahaya, kekecewaan,
ataupun sakit hati. Sebagai gantinya, akan ada kebahagiaan, kesenangan,
kepuasan, hidup penuh kelimpahan yang kekal.

9.	Apakah kenangan yang sedih atau pahit dari hidup
yang sekarang ini akan menjadi masalah bagi manusia
di sorga?
Yesaya 65:17 … hal-hal yang dahulu ___________ akan diingat lagi,
dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
CATATAN: Kata-kata “timbul lagi dalam hati” lebih baik diterjemahkan
sebagai “bergerak ke dalam hati.” Di sini, Tuhan berjanji bahwa kesedihan dari
dunia ini tidak akan membawa kesedihan bagi orang-orang kudus-Nya di sorga.

10.	Apakah manusia dari bumi akan saling mengenal satu
sama lain di dalam kerajaan Allah yang baru?
 Korintus 13:12 Tetapi nanti aku akan ___________________
1
dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal.
CATATAN: Memang kita akan saling mengenal satu sama lain dari penampilan
kita, cara berjalan, tingkah laku, cara bicara, dan lain-lain. Kemampuan kita
untuk mengenal satu sama lain di sorga akan ditingkatkan. Sorga akan menjadi
tempat perkumpulan keluarga yang amat luar biasa.

11.	Janji menggairahkan lain apakah yang Allah berikan
kepada kita tentang kerajaan-Nya yang akan datang?
A.	Yesaya 35:10 … dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan …
masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang
___________________ abadi meliputi mereka.
B.	Mazmur 16:11 Di tangan kananMu ada ______________
senantiasa.
C.	Zakharia 8:5 Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak
laki-laki dan anak perempuan yang _________________ di situ.
D.	Yesaya 40:31 … mereka berlari dan tidak menjadi ___________
; mereka berjalan dan tidak menjadi _____________.
E.	Yesaya 40:31 … mereka seumpama rajawali yang naik terbang
dengan kekuatan ___________.
CATATAN: Orang-orang kudus akan dapat terbang seperti malaikat-malaikat
dengan kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Karena mereka mewarisi
segala-galanya (Wahyu 21:7), mereka bisa mengunjungi dunia lain, dengan
hanya memakan waktu sekejap mata. Menurut Kitab Suci, Allah telah
menciptakan dunia-dunia yang lain yang tidak jatuh dalam dosa (Ayub 1:6;
Ibrani 1:2; 11:3).

12.	Dapatkah kita menggambarkan Kerajaan Allah yang
baru dengan sempurna dengan menggunakan katakata?
	1 Korintus 2:9 Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak
pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam
__________ _________________: semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia.
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CATATAN: Anda dan saya di dalam keadaan kita yang sekarang ini tidak akan
sanggup bahkan hanya untuk membayangkan saja hal-hal indah yang Tuhan
sediakan untuk anak-anak-Nya. Tidak ada kata, pikiran, atau bahkan mimpi-mimpi
yang dapat benar-benar menggambarkan kesenangan dan kesukaan luar biasa yang
terdapat di sorga. Tidak peduli apa yang mungkin sedang kita derita di dunia,
keberadaan kita di sorga akan melebihi semua cobaan di dunia ini (Roma 8:18).

13.	Apakah hadiah yang tertinggi dari kerajaan Allah yang
baru?
Wahyu 21:3 … Ia akan diam bersama-sama _____________ mereka.
CATATAN: Percayailah hal ini, dan berdirilah dengan penuh kekaguman!
Sesungguhnya Allah akan tinggal di dalam dunia yang baru bersama dengan umatNya. Tak hal yang dapat dibandingkan dengan kesenangan dan kemuliaan
semata-mata dari hal ini.

14.	Mengapa ada orang yang tidak akan masuk ke kerajaan
surgawi Allah?
	Wahyu 21:27 Tetapi tidak akan masuk kedalamnya sesuatu yang
____________.
Wahyu 21:7 Barangsiapa ______________, ia akan memperoleh
semuanya ini ....
CATATAN: Dosa mencemarkan kita, maka dari itu dosa tidak diizinkan masuk
ke dalam sorga, jika tidak, pemberontakan mungkin akan terjadi lagi. (Lihat
Suplemen berjudul “Kerajaan Allah.”)

15.	Apa yang dapat saya lakukan tentang dosa?
1 Yohanes 1:9 Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan
__________________ ______________ dari segala kejahatan.
CATATAN: Jika saya meminta Yesus untuk mengampuni dosa-dosa saya, Ia akan
mengampuni saya dan membersihkan saya dari dosa serta menjadikan saya anakNya.

16.	Menurut Yesus, apakah formula hidup sukses di hidup
yang sekarang ini dan yang akan datang?
	
Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu ________________
_____________, dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu.
CATATAN: Inilah yang raja Salomo lakukan ketika Allah bertanya, “Apakah yang
kamu inginkan?” Pikirannya yang pertama ada pada Kerajaan Allah dan
kebenaran-Nya. Sebagai upahnya, berkat-berkat dari sebuah kerajaan yang megah
pun mengikutinya. Hal ini juga akan terjadi kepada kita ketika kita mencari
dahulu kerajaan Allah.

Tanggapan Anda

Suplemen

Bagian ini memberikan informasi tambahan untuk pembelajaran lebih lanjut.

Kerajaan Allah
Alkitab adalah catatan dari dua kerajaan yang secara terus menerus terlibat
dalam konflik – kerajaan Allah dan kerajaan Iblis. Yesus membuat kerajaan
Allah sebagai pusat dalam khotbah-khotbah-Nya. Ada lebih dari 100 rujukan
kepada kerajaan Allah di dalam Perjanjian Baru saja, dan banyak di antaranya
terkandung dalam perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dari ajaran-ajaranNya, kita belajar bahwa kerajaan Allah terbagi menjadi dua kategori yang
berbeda – rohani dan harfiah.
Warga dari kerajaan rohani di surga mempunyai Allah yang berkuasa dan
memerintah dalam hati mereka. Sebelum pertobatan, tahta hati kita ditempati
oleh Setan, dosa, dan diri sendiri. Tetapi setelah kita menerima pengampunan
dan kuasa Yesus, ikatan tersebut terputuskan. Inilah sebabnya mengapa Paulus
berkata, “Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu
yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya… Sebab kamu
tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah
hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.” Roma 6: 12,14. “Tetapi jika
Aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah
sudah datang kepadamu.” Lukas 11:20.
Ketika seseorang menerima Kristus, pada saat itu juga dia langsung
menjadi warga negara kerajaan rohani Allah. Inilah sebabnya mengapa baik
Yesus maupun Yohanes Pembaptis memulai pelayanan mereka dengan
desakan agar orang-orang bertobat, “sebab Kerajaan Sorga sudah dekat.”
Matius 3:2, 4:17. “Dekat” artinya tersedia atau dapat dimasuki sekarang.
Inilah sebabnya mengapa Yesus berkata, “Kerajaan Allah datang tanpa tandatanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan: Lihat, ia ada di sini atau ia
ada di sana! Sebab sesungguhnya Kerajaan Allah ada di antara kamu.” Lukas
17:20, 21. Segera setelah seseorang dibaptis, dia meninggalkan kerajaan
kegelapan Iblis dan mengikuti kerajaan terang Allah.
Setiap pengikut Kristus yang sejati adalah seorang utusan untuk dunia ini
dari kerajaan rohani Allah. Utusan-utusan dari negara-negara lain seringkali
berbicara dalam bahasa yang berbeda, memakai pakaian yang berbeda, makan
makanan yang berbeda, memakai mata uang yang berbeda, dan mempunyai
kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Begitu juga kita sebagai utusan-utusan
Kristen harus berhati-hati dalam mewakili kerajaan Tuhan kita dengan benar
melalui cara kita makan, berbicara, berpakaian, dan menghabiskan waktu dan
uang kita.
Suatu hari nanti, umat-umat Allah akan mewarisi kerajaan Allah secara
harfiah dan badani seperti yang telah dibahas dalam pelajaran ini. Kerajaan
inilah yang kita rindukan ketika kita berdoa dalam Doa Bapa Kami,
“Datanglah kerajaan-Mu.” Matius 6:10. Kerajaan Allah secara harfiah akan
sepenuhnya dan akhirnya ditegakkan setelah penghakiman dan peperangan
yang akan terjadi setelah masa seribu tahun, seperti yang digambarkan dalam
Wahyu 20.

Mengakui bahwa Tuhan memiliki kendali penuh atas peristiwa-peristiwa di
dalam dunia ini, maukah Anda membiarkan Dia memegang kendali penuh
atas hidup Anda?
JAWABAN: _______________
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