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EXPERIENCING GOD DEEPER 5 
MENGALAMI TUHAN LEBIH DALAM 5 

GOD WHO FULFILLS HIS PROMISES 
ALLAH YANG MENGGENAPI JANJINYA 

 
PEMBUKAAN: 
Kita hari ini ada di minggu terakhir di tahun 2018 dan 
kurang dari 48 jam lagi kita akan segera mengakhiri tahun 
2018 ini untuk berganti menuju tahun 2019. Hari ini saya 
akan bagikan firman Tuhan berjudul God Who Fulfills His 
Promises! Allah yang Menggenapi JanjiNya! 
 
I. TUHAN ADALAH ALLAH YANG MENGGENAPI JANJINYA. 

a. 1 Raja-raja 8:56   "Terpujilah TUHAN yang 
memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya 
Israel tepat seperti yang difirmankan-Nya; DARI 
SEGALA YANG BAIK, YANG TELAH DIJANJIKAN-NYA 
DENGAN PERANTARAAN MUSA, HAMBA-NYA, 
TIDAK ADA SATUPUN YANG TIDAK DIPENUHI. 
 Dari segala yang baik, yang telah dijanjikanNya, 

tidak ada satupun yang tidak dipenuhi!  
 Kenapa bisa demikian? Yang pertama, DIA 

ADALAH KEBENARAN.  
- Nehemia 9:8 berkata bahwa Engkau telah 

menepati janjiMu, karena Engkau benar. 
 Yang kedua, sebab BAGI TUHAN SEGALA SESUATU 
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ADALAH MUNGKIN! 
 Satu kali bangsa Israel bersungut-sungut minta 

makan daging. Biasanya Musa begitu kuat dan 
tegar, tetapi hari itu dia cuma bisa menangis 
(Bilangan 11:10). Kenapa Musa menangis?  

b. Lukas 2:25-32   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.” 
 Masih dalam suasana setelah Natal, Dalam Alkitab 

dikisahkan bahwa Yesus disunat usia 8 hari. Lalu 
setelah disunat dan masa pentahiran sudah 
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selesai (mungkin sekitar 1 bulan menurut Imamat 
12:4) maka Yesus dibawa ke Yerusalem untuk 
diserahkan kepada Allah. 

 Tapi saya percaya butuh waktu yang mungkin 
tidak singkat untuk menunggu janji Tuhan ini 
tergenapi. (Perlu kita tahu bahwa jeda waktu 
Abraham menerima janji Tuhan sampai Ishak 
lahirpun sangat lama). 

 KENAPA SAYA BAGIKAN KISAH SIMEON INI? 
SUPAYA SAUDARA YANG MERASA BELUM 
MENERIMA PENGGENAPAN JANJI TUHAN 
JANGAN PERNAH MENYERAH DAN PUTUS ASA. 

 Selain itu, sekarang kita bisa semakin paham 
pentingnya mempercayai dan memegang teguh 
janji Tuhan. 
- Di dunia yang semakin tidak karuan ini 

MEMANG KITA KADANG DIAJAR UNTUK 
JANGAN MUDAH PERCAYA KEPADA ORANG. 
Tetapi kepada Tuhan dan firmanNya, saya ajak 
hari ini sebagai hamba Tuhan saya katakan: 
MUDAHLAH PERCAYA KEPADA TUHAN. 

 
II. TUHAN JUGA ADALAH GOD OF ACCELERATION. 

a. Yohanes 2:1-10   1 Pada hari ketiga ada perkawinan di 
Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; 2 Yesus 
dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan 
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itu. 3 Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus 
berkata kepada-Nya: "Mereka kehabisan anggur." 4 
Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah engkau dari 
pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba." 5 Tetapi ibu Yesus 
berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang 
dikatakan kepadamu, buatlah itu!" 6 Di situ ada enam 
tempayan yang disediakan untuk pembasuhan 
menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 
dua tiga buyung. 7 Yesus berkata kepada pelayan-
pelayan itu: "Isilah tempayan-tempayan itu penuh 
dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai 
penuh. 8 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Sekarang 
cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu 
mereka pun membawanya. 9 Setelah pemimpin pesta 
itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu--dan 
ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-
pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya--ia 
memanggil mempelai laki-laki, 10 dan berkata 
kepadanya: "Setiap orang menghidangkan anggur 
yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, 
barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau 
menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. 
 Satu kali Yesus diundang dalam sebuah pesta 

pernikahan di Kana. Dan saat itu entah karena 
salah perhitungan atau apa, akhirnya mempelai itu 
kehabisan anggur. 
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 Lanjut dalam kisah pernikahan di Kana. Puji Tuhan 
hari itu ada Yesus. Maria berkata: apa yang 
dikatakan kepadamu, buatlah itu! Artinya Maria 
sedang berkata kepada para pelayanan: 
DENGARKAN DAN TAATI SAJA PERKATANNYA! 

b. TUHAN BAHKAN SANGGUP KERJAKAN 
PERCEPATAN. 
 Dan untuk membuat anggur terbaik, secara 

manusia dibutuhkan waktu yang sangat lama. Itu 
artinya Yesus saat itu mengerjakan bukan hanya 
membuat air jadi anggur, tapi juga mempercepat 
proses fermentasi sedemikian rupa. 

 Percepatan itu nyata bagi orang yang percaya! 
 Untuk menggenapi janjiNya dalam hidup kita, 

tidak menutup kemungkinan Tuhan mengerjakan 
percepatan dalam hidup kita. 

 KUNCI PERCEPATAN ROHANI: TEKUN PERCAYA 
SAMPAI AKHIR! 
- Ibrani 10:35-39   35 Sebab itu janganlah kamu 

melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah 
yang menantinya. 36 Sebab kamu memerlukan 
ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan 
kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang 
dijanjikan itu. 37 "Sebab sedikit, bahkan sangat 
sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah 
akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-
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Nya. 38 Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup 
oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, 
maka Aku tidak berkenan kepadanya." 39 Tetapi 
kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan 
diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya 
dan yang beroleh hidup. 

 
PENUTUP: 
Teruslah percaya akan janjiNya. Setiap janjiNya adalah ya 
dan amin dan akan tergenapi. Bahkan jika senantiasa taat, 
maka Tuhan akan kerjakan percepatan yang nyata dalam 
hidup saudara. 


