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•

"Kuatkanlah Hatimu Jangan Takut." Ini adalah topik yang sempurna untuk saat seperti ini ketika di seluruh

dunia, orang-orang takut dengan jenis baru Covid dan virus Corona. Dan banyak yang sakit dan meninggal.
Orang-orang mengira ketakutan itu sudah berakhir, tetapi itu kembali lagi.
•

Dan selalu ada ketakutan akan kematian. Hanya dengan menghirup udara, dengan bernafas kita bisa saja mati
besok. Orang yang kita cintai, orang tua kita, anak-anak kita, di sekitar kita, apa pun bisa terjadi sekarang. Tapi
ini adalah perikop yang indah bagi kita.

•

Ayat 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!”
▪

Kita semua melihat sekeliling kita, “Siapa yang akan membantu kita dari semua ini? Jika kita mati,

apakah rumah sakit akan menerima kita? Rumah sakit sudah penuh.”
▪

“Jika saya perlu vaksinasi, bisakah saya mendapatkan vaksinasi? Sangat sulit untuk mendapatkan
vaksinasi.

▪

Siapa yang akan menghentikan virus ini? Siapa yang akan menghilangkan semua ketakutan kita? Siapa
yang akan membantu kita?

▪

Ayat 4 mengatakan “Ia sendiri datang menyelamatkan kamu!”
▪
▪

▪

Tentu saja ini berbicara tentang Tuhan kita. “Allahmu akan datang dan menyelamatkan kamu.”
Jadi di tengah semua ketakutan ini, lihatlah ke atas dan milikilah keberanian.

Ayat 5 “Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka.”
▪

Bukan hanya Dia akan menyelamatkan kita dari semua ketakutan kita akan kematian. Kali ini Anda
memiliki ketakutan terbesar, ketakutan terbesar setiap orang adalah jatuh sakit.

▪

Jatuh sakit memang tidak apa-apa. Anda bisa sembuh setelah itu. Tetapi ketakutan terbesar manusia
adalah "jika saya mati, ke mana saya harus pergi?"

▪

Jadi ayat 4 mengatakan “jangan khawatir! Tuhan akan menyelamatkanmu dari ketakutan akan

kematian ini.” Ketakutan terbesar adalah kematian tetapi Tuhan memiliki obat untuk itu.
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▪

Tetapi selain itu dalam ayat 5 dikatakan “bukan saja Dia akan menyelamatkan kamu dari ketakutan akan

kematian ini, Dia akan membuka matamu, mata orang buta akan terbuka.”
o

Kita berbicara tentang dua jenis mata.

Mata yang kita miliki dapat melihat dunia fisik. Tentu saja kita tidak bisa melihat semuanya di dunia

fisik. Terkadang kita membutuhkan mikroskop untuk melihat hal-hal yang sangat kecil. Terkadang kita
membutuhkan teleskop untuk melihat sesuatu yang sangat jauh.
o

Tapi ada satu bagian dunia yang tidak bisa kita lihat yang disebut dunia spiritual. Kita tidak bisa

melihat dengan mata kita. Malaikat ada di sekitar kita. Tuhan ada di mana-mana namun kita tidak

melihat-Nya. Tuhan adalah roh dan malaikat adalah roh. Alkitab di sini mengatakan “ketika Tuhan

menyelamatkan Anda, Dia juga akan membuka mata Anda dan Anda mulai melihat hal-hal rohani.”
Anda tahu ketika Tuhan menyelamatkan Anda.
o

Anda mulai membaca Alkitab dan Anda berkata “Wow, Saya tidak melihat semua ini sebelumnya saya

hanya melihat banyak cerita. Saya melihat banyak cerita dalam Alkitab, saya tidak melihat Tuhan
dalam cerita. Saya melihat, seperti Daud membunuh Goliat, saya melihat batu yang dilemparkan Daud
mengenai kepala Goliat.”
o

Sekarang saya menyadari “Oh itu bukan hanya Daud dan batunya. Tetapi Daud, batu dan Tuhan yang

menuntun batu itu ke arah khusus yang mengenai titik itu dengan kekuatan Tuhan kemudian Goliat
jatuh.”
o

Kita mulai melihat Tuhan. Mata kita terbuka. Kita mulai menyadari, Tuhan ada dalam segala hal,

di setiap tempat.
•
▪

Ayat 5 bagian terakhir "dan telinga orang-orang tuli akan dibuka."

Sebelum Anda pergi ke Gereja, sebelum Tuhan bekerja di dalam hati Anda, sebelum Anda benar-benar
menerima karunia hidup kekal yang luar biasa ini. Anda mungkin lahir di Gereja, saya lahir di Gereja, kita pergi ke
Gereja, dan Anda tahu apa? Itu hanya cerita biasa bagi kita.

▪

Anda tahu? Kebanyakan khotbah membosankan bagi kita. Anda tahu? Ketika Anda membaca Alkitab, Anda
tertidur. Ketika Anda mendengar firman Tuhan,“Ah, saya tidak peduli!” Masuk kuping kiri keluar kuping kanan
atau bahkan tidak masuk sama sekali.

▪

Tetapi setelah Anda benar-benar menerima karunia Tuhan ini, Anda mulai memiliki telinga yang terbuka.

Dan Anda ingin mendengar firman Tuhan. Anda senang mendengar firman Tuhan.
•

Ayat 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;”
▪

Sebelumnya, ketika Anda akan pergi ke Gereja, seperti orang lemas! Anda hampir tidak bisa berjalan ke
Gereja.
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▪

Ketika Pendeta Anda meminta Anda untuk melayani Tuhan, untuk membantu, Anda merasa begitu

(berat). Dan ketika seseorang meminta Anda untuk pergi keluar dan membagikan Alkitab kepada
seseorang maka Anda merasa seperti Anda tidak ingin berjalan ke sana.
▪

Dan kemudian suatu hari, ketika Tuhan bekerja di dalam hati Anda, Anda benar-benar berjalan ke
Gereja dengan tergesa-gesa, melayani Tuhan dan membagikan kabar baik.

•

Ayat 6 “dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai;”
▪

Anda mulai menyanyikan haleluya bukan karena musiknya bagus tetapi karena Anda ingin bernyanyi

dengan gembira. "Tuhanku begitu baik padaku, Dia memberiku hidup yang kekal, aku tidak takut

dengan covid."

•

Ayat 6 bagian terakhir “sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara;”

•

Ayat 7 “tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air; di tempat

serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.”
▪

Anda tahu di padang gurun di Israel, tanpa hujan, tanpa air maka sangatlah kering, tidak ada yang

tumbuh. Tapi saat air datang, rumput muncul, kehidupan keluar, menakjubkan. Tiba-tiba, tanah mati
membawa keluar kehidupan.
▪

Ini seperti ketika Tuhan bekerja di dalam hati kita, kita yang mati secara rohani tiba-tiba menjadi
hidup.

▪

Dan itu seperti air yang keluar dari kita. Jika Anda melihat Yohanes 7:38 dikatakan " Barangsiapa

percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliranaliran air hidup".
▪

Anda tahu ketika kita mempercayai Yesus sebagai Juruselamat kita, seperti mata air dalam diri

kita yang memberi kehidupan kepada kita. Itulah Roh Kudus yang datang ke dalam hidup kita.
▪

Ayat 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."
▪
▪

Ketika kita mempercayai Tuhan sebagai Juruselamat, jalan raya dibuat untuk kita.

Kadang-kadang kita tidak menghargainya, tetapi sekarang kita mulai melihat ada jalan antara kota ini
dan kota ini dan semuanya berjalan dengan lancar. Tentu saja pada saat ini ditulis, tidak ada jalan raya.
Orang hanya berjalan di jalan setapak. Setiap kali ada jalan "Wow! senang sekali punya jalan."

▪

Tapi Tuhan akan membuat jalan untuk kita. Sebuah jalan kudus. Kita yang telah mempercayai Yesus

sebagai Juru Selamat, Tuhan akan menempatkan kita di jalan kudus ini saat kita menjalani kehidupan
Kristen kita, saat kita menerima Yesus, dari hari ke hari kita berjalan di jalan ini menjadi semakin
seperti Yesus.
▪

Sebagaimana karakter Yesus di dalam hati kita semakin terlihat. Itu disebut jalan kudus. Dan
dikatakan ayat 7 "orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya," Hanya mereka yang telah
menerima Yesus sebagai Juruselamat, yang telah percaya bahwa Yesus membayar hukuman atas
dosa mereka, yang percaya bahwa darah Yesus telah membasuh dosa-dosa mereka dapat
berjalan di jalan ini.
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•

Bagian terakhir dari ayat 8 " dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya."
▪

Banyak dari kita sebagai orang percaya, atau orang percaya baru, kita tidak bijaksana, seperti anak-anak
kadang-kadang. Tapi Tuhan akan menjaga kita di jalan ini. Dengan kata lain, begitu Anda berada di
jalan raya ini, Anda memercayai Yesus, Anda aman. Anda berada di jalan raya, dalam perjalanan ke
surga.

•

Ayat 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,”
▪

Singa berbicara tentang, seseorang datang dan membawa Anda pergi dari jalan raya itu. Setan kadangkadang digambarkan sebagai singa yang ingin memakan orang Kristen. Tapi ayat itu mengatakan

"tidak mungkin!
▪

Ketika Anda berada di jalan raya ini, Anda dilindungi di jalan raya ini. Anda akan aman di jalan raya ini,
dijamin sampai ke tujuan Anda. Di mana tujuan Anda?

•

Ayat 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."
▪
▪
▪

Saya suka kata itu, yang disebut "TEBUSAN TUHAN "

Anda tahu sebelum kita percaya, itu seperti setan telah menculik kita.

Tetapi Yesus datang dan (seolah-olah dosa dan setan telah menculik kita) ketika Yesus datang Dia
membayar hukuman bagi kita dan Dia membayar harga tebusan bagi kita dan membebaskan
kita.

▪

JADI KITA ADALAH TEBUSAN. Anda tahu dalam penculikan, jika seseorang menculik Anda, kecuali

ayah Anda membayar uang tebusan kepada penculik, Anda tidak bebas. Tapi siapa yang membayar

tebusan untuk kita? Dari cengkeraman dosa, cengkeraman setan? Siapa yang membayar uang
tebusan? Yesus membayarnya di kayu salib. Dia berkata “sudah selesai”, “lunas”, “dibayar penuh”.

•

Ayat 10 “Jadi kita adalah tebusan Tuhan, kita akan pulang dan masuk ke Sion (Sion adalah kota Allah), dengan

bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka;”
▪

Tidak khawatir, tidak takut seperti banyak orang takut mati. Tetapi jika kita menghembuskan napas
terakhir kita, kita dapat mengatakan "Haleluya aku pergi kepada Juruselamatku."

▪

“Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh.”
Bukankah ini sangat indah?

▪

Jika Anda telah menerima Yesus sebagai Juruselamat Anda, jika Anda ditebus oleh-Nya karena Anda
TELAH mempercayai Dia sebagai Juruselamat, Anda sedang berada di jalan raya. Jalan raya ini
menjamin Anda bahwa Anda akan pergi ke kota Tuhan.

▪

Bagaimana Anda tahu Anda berada di jalan raya ini? Anda dapat melihat hidup Anda, perlahan-lahan
berubah. Ini adalah jalan raya kekudusan. Bukan hanya jalan raya menuju surga, itu adalah jalan raya
kekudusan yang menuju ke surga.
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Anda melihat hidup Anda hari demi hari, karakter Yesus semakin keluar dalam hidup Anda. Anda tahu
seperti sungai di gurun, ketika air datang, buah-buahan keluar, Anda memiliki buah roh. (Galatia 5:22-23).

Anda bisa melihat ada kasih di hati Anda, ada kedamaian, ada kegembiraan, ada kesabaran. Anda tahu

seluruh dunia ini sangat tidak sabar, selalu marah, sangat kejam. Namun Anda berbeda.

Anda berada di jalan raya menuju kekudusan. Anda tahu sendiri apakah Anda berada di jalan raya kekudusan

atau apakah Anda hanya memiliki Kristus di KTP Anda.

Semoga Tuhan membimbing Anda. Periksa hidup Anda.

Apakah Anda berada di jalan raya kekudusan? Apakah Anda memiliki kedamaian dalam hati Anda bahwa “Saya

berada di jalan raya ini, saya akan pergi ke Sion, kota Allah. Saya akan berada di sana selamanya, saya menyanyikan hari
itu, saya bersukacita dalam keselamatan saya.”

Semoga Tuhan memberkati Anda. Semoga di tengah semua ketakutan, Anda akan kuat dan tidak takut karena

apa yang Yesus lakukan untuk Anda.
Tuhan memberkati Anda.
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