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Wahyu 22:7
“Sesungguhnya Aku
datang segera.
Berbahagialah orang
yang menuruti
perkataan-perkataan
nubuat kitab ini!”

2 Petrus 1:20,21
20Yang

terutama harus kamu ketahui,
ialah bahwa nubuat-nubuat dalam
Kitab Suci tidak boleh ditafsirkan
menurut kehendaknya sendiri,
21Sebab tidak pernah nubuat
dihasilkan oleh kehendak manusia,
tetapi oleh dorongan Roh Kudus
orang-orang berbicara atas nama
Allah

NUBUAT
• Yang kami tuliskan disini hanya ikhtisar Alkitab
tentang NUBUAT
• Silahkan anda berdoa lalu membaca dan
merenungkannya. Roh Kudus akan mengajar
anda (Yoh 14:26; Ef 1:17; Flp 1:19; 1 Yoh 2:27)
• Silahkan tarik kesimpulannya. Percayalah Roh
Kudus selalu menyertai orang yang telah
dibaptis air dan telah lahir kembali.
kembali
• Mintalah agar Roh Kudus menuliskan dan
memeteraikannya dalam hati anda, serta
pimpin dan kuatkan anda dalam melakukannya.
• Mintalah bimbingan Pendeta gereja anda

Pendahuluan
• Saat ini dunia diliputi berbagai kecemasan dan ketidakpastian akan masa depannya. Banyak prediksi pakar yang
meleset, sehingga manusia tidak dapat melakukan yang
terbaik untuk antisipasi masa depan.
• Berbagai cara ditempuh mulai dari metode sains sampai
bertanya kepada paranormal (ingat, kuasa kegelapan
adalah suatu hal yang sangat dibenci Allah!!!), karena kita
ingin mempersiapkan diri dan keluarga untuk hidup yang
lebih baik di masa depan.
• Ada juga orang yang menjadi apatis, pesimis dan pasif
akan keadaan saat ini, menyerah, “ikut arus” saja
• Kita, para pengikut Yesus, seharusnya tahu tentang masa
depan kita yang penuh harapan, dengan cara KEMBALI
KEPADA FIRMAN ALLAH, Sang pencipta kita dan dunia
ini.

Pendahuluan
• Secara umum semua hal tentang masa depan manusia,
telah dituliskan di Alkitab. Semua orang yang percaya
kepada Yesus Kristus akan mendapatkan masa depan
damai sejahtera yang penuh harapan: Yer 29:11, asalkan
ia setia melakukan firman Tuhan: Yoh 14:15,21
• Setiap manusia yang sudah percaya dan lahir kembali di
dalam Yesus Kristus ialah murid-Nya: Yoh 3:3; 17:20-26,
26
yang memiliki masa depan dan tugas / panggilan khusus
yang telah dirancangkan oleh Allah sejak sebelum kita
lahir: Ef 2:10; Yer 1:5. Prinsip tugas / panggilan khusus itu
ialah untuk menyampaikan kabar baik tentang
keselamatan di dalam Yesus Kristus dan menyatakan
kasih Allah melalui perbuatan kasih bagi sesama
manusia. Menjadi garam dan terang, alat bagi KerajaanNya di dunia ini: Mark 16:15,16; 1 Tim 2:3,4; 2 Tim 1:9; Hos 2:22;
Rm 10:9,14,15; Mat 5:13-16; Rm 8:28-30

Pendahuluan
• Untuk itu kita, para murid Yesus Kristus, diperlengkapi
oleh Allah dengan Roh Kudus: Yoh 14:25; Kis 1:8
• Roh Kudus mengilhami kita, membangun dan mengajar
tubuh Kristus (gereja), melalui karunia Roh nubuat, yang
diberikan sesuai kehendak-Nya: 1 Kor 12:10,11; 14:4,5
• Karunia nubuat tidak terhenti pada zaman para rasul
seperti yang diyakini beberapa denominasi Kristen.
Karunia ini baru berlalu jika Yang Sempurna, Tuhan
Yesus, datang kembali ke dunia. Nubuat manusia
memang tak sempurna: Ibr 13:8; Mat 28:18-20; 1 Kor 13:8-10
(bd Mat 5:48)

• Allah akan mencurahkan Roh Kudus untuk semua orang
percaya yang mau melayani dan sampaikan firman-Nya
pada akhir zaman ini: Yl 2:28,29
• Tuhan Yesus mengingatkan kita agar waspada terhadap
para nabi palsu akhir zaman: Mat 24:11,24, karena itu kita
harus menguji nubuat: 2 Pet 1:20,21; 1 Tes 5:19,21; Mat 7:15-18

NUBUAT (Prophecy) dalam PL
• Digunakan kata nevu’ah dan nevi’im untuk nubuat, yang
berarti prediksi dan akan berbuah (wikipedia). Orang yang
menyampaikan nubuat disebut nabbhi’ (=speaker). Pesan
Allah berupa ucapan Ilahi, mimpi, penglihatan: Yes 15 s/d 22
Bil 12:6; Dan 7 s/d 10

• Nabi menyampaikan perintah atau firman Allah: Yer 15:19.
Selain itu ia juga dapat melihat apa yang akan terjadi di
masa datang (ro’eh =seer): 1 Sam 9:9
• Kitab PL juga menjelaskan adanya para nabi yang jelas
bukan dari Allah: 1 Raj 18:22 dan penipu-penipu yang
mengaku sebagai nabi Allah: Yer 23:16; Yeh 13:2
• Para nabi Allah mendapat ilham atau inspirasi dari Roh
Allah: Bil 11:29; 24:2; Yeh 3:14,22; 11:5; Yes 42:1; Why 10:7, dan ia
harus mengatakan hal itu kepada umat Allah: Yer 20:9
• Kecuali dalam mimpi, nubuat didapat & disampaikan
secara sadar penuh, bukan trance serta tidak merubah
karakter para nabi: Hos 1:2-9; Yun 3 s/d 4; 1 Raj 22:13-38

NUBUAT (Prophecy) dalam PB
• Berasal dari kata propheteia yang berarti berbicara
tentang masa depan, menguatkan/meneguhkan serta
mengingatkan suatu komunitas: Why 22:6
• Saat Yesus disunatkan, ada 2 orang nabi di bait Allah,
Simeon dan Hana. Ke dua nabi tersebut tidak menulis
kitab yang kita gunakan sekarang: Luk 2:21-38
• Dalam sejarah gereja, para penubuat tetap ada setelah
pentakosta, meskipun telah ada para rasul Kristus.
Bahkan penangkapan rasul Paulus telah dinubuatkan
oleh nabi Agabus : Kis 2:16,17; 11:28; 15:32; 21:10,11
• Tuhan Yesus menyatakan akan mengirim para nabi, yang
akan mengalami penyiksaan: Mat 23:34
• Nubuat adalah karunia Roh Kudus: Rm 12:6; 1 Kor 12:10
yang akan dicurahkan pada akhir zaman: Yl 2:28,29, yang
berarti masih ada pada saat ini
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Perbedaan nubuat pada PL dan PB
• Nubuat PL menyampaikan berbagai peristiwa yang akan
terjadi pada bangsa Israel, m/ pembuangan Israel ke
Babel, tentang akan lahirnya Mesias, kedatangan-Nya
kembali. hari TUHAN / akhir zaman: 2 Raj 20:17,18; 21:10-15;
24:10-16; 25:8-21; Yes 7:14; 9:1-6; Mik 5:2; Am 8:11,12; Zak 14:1-7

• Nubuat PB menekankan Perjanjian Baru Allah berupa
pengampunan dosa melalui sang Mesias yaitu Yesus
Kristus dan keselamatan bagi seluruh dunia, pencurahan
Roh Kudus, akhir zaman / kembalinya Mesias: Yoh 1:29;
1 Yoh 2:22-25; (bd Mat 26:26-29); Kis 2:17,18,39; 2 Tim 3:1-9;
2 Pet 3:1-13; 1 Tes 4:15-17; Why 19:11-16

• Nubuat PL sering menjelaskan tentang hukuman Allah
bagi Israel jika membangkang kepada Allah: Yer 5:6; Hos 2-5
Yes 48:3-8; Am 2:6-16; meskipun nubuat itu juga menjelaskan
keselamatan dan penyatuan kembali Israel sebelum
kedatangan Mesias pada akhir zaman: Yeh 36 s/d 37;
Yes 49:8-28; Yer 30

• Nubuat PB lebih menekankan hal menasehati, mengajar
menghibur dan membangun tubuh Kristus (jemaat/gereja)
(jemaat/gereja):1 Kor 14:3,4

Menguji Nubuat
• Setiap nubuat harus diuji, apakah berasal dari Roh Allah
atau bukan: 1 Tes 5:19-21; Ef 5:10
• Nubuat tidak boleh ditafsirkan sesuai kehendak kita:
2 Pet 1:20,21; Yeh 13:3-8

• Nubuat dari Allah tidak bertentangan dengan firman-Nya:
Rm 3:3,4; 1 Tim 4:1-6; 2 Tim 1:16-19; Why 6:2-5 & Zak 1:8; 6:2-6

• Penubuat ialah pendengar dan pelaku firman Allah yang
hidup menjaga kekudusannya: Dan 1:8-20; Yeh 13:17-22;
Luk 2:25-39

• Nubuat terutama dalam bentuk simbolik, juga dapat
dalam bentuk perilaku nubuat: Dan 7-12; Zak 1-6; Why 12,13;
1 Raj 20:35-37; Kis 21:10,11

• Nubuat Allah tidak komersial: Dan 5:17; 2 Pet 2:3,15,16
• Nubuat berisi kata-kata yang menghibur, mendidik,
membangun dan menguatkan jemaat/gereja, jarang
sekali terhadap pribadi seseorang kecuali ia adalah
seorang pilihan Allah atau yang perilakunya dibenci
Allah: 1 Kor 14:3,4; 2 Raj 19; Yes 40:3; 1 Raj 20:35-43; 22:29-39

Nubuat yang sedang terjadi
• Keadaan manusia pada akhir zamanÎkasih menjadi
dingin, kekejaman, pengejek; ikuti hawa nafsu: Mark 13:12
Rm 1:24-32; 2 Tim 3:1-7; 2 Pet 2:10-14; 3:3; Yud:18-20

• Tanda-tanda akhir zamanÎ perang, penyakit, bencana
alam, kelaparan: Mat 24:6-8; Yl 3:15; Why 6:3-6; 16:18
• Pencurahan Roh Kudus secara menyeluruh dan ajaibÎ
Berbagai KKR, Revival, mujizat Allah: Yl 2:28-32; 1 Yoh 2:20;
Mat 10:20; Kis 2:38-39 (bd Luk 11:13)

• Kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan Î gereja
dan penginjilan meluas: Am 8:11,12; Yes 2:2,3; Why 12:13-17
• Banyaknya nabi-nabi palsu dan ajaran sesat, kuasakuasa kegelapan: Mat 7:22,23; 2 Tes 2:1-12; 2 Pet 2:1,2,10-22
• Manusia menyembah berhala-berhala modern Î materi,
sains dan teknologi, atheisme: Rm 1:20-23; 1 Tim 6:9,10,17;
Yak 5:1-5; Why 13:1-17 (bd Mat 6;19,20,24)

• Penderitaan dan penyiksaan kepada pengikut Kristus:
Mat 10:16-18; Mark 13:13; Yak 5:7-9; 1 Pet 4:14-19

Penutup
• Nubuat dari Allah masih ada sampai saat ini
• Meskipun demikian saat ini juga banyak sekali nabi-nabi
palsu dengan nubuat-nubuat palsu
• Kita tidak boleh memandang rendah nubuat, akan tetapi
harus menguji nubuat Î Tidak boleh bertentangan
dengan firman-Nya
• Nubuat sering disampaikan dalam simbol, karena itu
mintalah selalu petunjuk Roh Kudus dan konfirmasikan
dengan firman Allah
• Nubuat Allah berisi penghiburan, menguatkan iman,
didikan dan teguran
• Berbagai nubuat Allah sudah digenapi, dan saat ini
penggenapan berbagai nubuat juga sedang terjadi
• Nubuat yang belum terjadi ialah pendudukan Yerusalem
oleh bangsa-bangsa, Anti Kristus menduduki bait Allah,
dan kedatangan Tuhan Yesus yang keduakali

Amos 8:11,12
11”
11 Sesungguhnya,

waktu akan datang.”
demikianlah firman Tuhan ALLAH,
“Aku akan mengirimkan kelaparan ke
negeri ini, bukan kelaparan akan
makanan dan bukan kehausan akan air,
melainkan akan mendengarkan firman
TUHAN
12 Mereka akan mengembara dari laut ke
laut dan menjelajah dari utara ke timur
untuk mencari firman TUHAN tetapi tidak
mendapatnya.

1 Tesalonika 5:19-21
19Janganlah padamkan
20
Roh, dan janganlah
anggap rendah nubuat21
nubuat. Ujilah segala
sesuatu dan peganglah
yang baik

Matius 10:42
“...Dan barangsiapa memberi
air sejuk secangkir saja pun
kepada salah seorang yang
kecil ini, karena ia murid-Ku,
Aku bekata kepadamu:
Sesungguhnya ia tidak akan
kehilangan upahnya
daripadanya”.

Untuk menguji sesuatu apakah dari Allah atau
bukan (1 Thessalonians 5:21; Ephesians 5:10)
(a) The Fellowship Test (1 Corinthians 1:9)
(b) The Liberty Test (Galatians 5:13)
(c) The Peace Test (1 Corinthians 7:15; Colossians 3:15)
(d) The Life Test (1 Timothy 6:12)
(e) The Holiness Test (1 Thessalonians 4:7; 1 Jn 4:1-6)
(f) The Blessing Test (1 Peter 3:9)
(g) The Suffering Test (1 Peter 2:20,21)
(h) The Fruit test / event-after test (Matthew 7:15-20)
(i) The Spirit Test (1 John 4:2,3; 1 Corinthians 12:3)
Most importantly, does it agree with the overall counsel of
God‘s Word (Psalm 19:8-13) & Glorify Him (Psalm 138:2,3)

Bagaimana cara untuk diselamatkan?
• Percaya Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus :
Kej 1:1,26; Kel 3:14; Yoh 14:6-14,26; Mat 28:18-20 Î BAPTIS

• Harus akui Yesus sebagai Tuhan dan sebagai
Juru Selamat Pribadi kita, yg telah mati disalibkan
utk menebus segala dosa, yang telah bangkit agar
kita dapat diselamatkan : Rm 10:9,10; Ef 2:5,6;
Luk 23:33-49; Yoh 1:12; 1 Yoh 1:7; Rm 5:8; Ibr 9:11-22;
22
2 Tes 1:8,9; 2 Kor 5:10; Gal 4:4,5

• Lahir kembali : akui segala dosa, undang Yesus
Kristus kedalam hatimu sebagai Tuhan & Juru
Selamat pribadimu, serahkan seluruh hidupmu
pada-Nya : Yoh 3:1-21; Why 3:20

Î Doa Khusus (hubungi pendeta & gerejamu)

Shalom
• Tulisan ini diberikan secara cuma-cuma
• Jika anda ingin membantunya dapat mengirim ke
Rek BCA a/n Mangatas SM
acc/ 436 14 34 611
• Jika anda belum dapat membantu, kami tetap akan
memberikan penuntun P.A ini secara cuma-cuma kepada
anda.
• Bila anda mengirim alamat e mail anda, maka dalam
1 x/minggu akan kami kirim file pdf dari tulisan-tulisan kami
secara cuma-cuma.
• Silahkan meneruskan / mem-forward file pdf tersebut kepada
saudara-saudara kita, para kekasih Kristus.
• Kami mohon doa anda agar Tuhan Yesus Kristus memenuhi
segala kebutuhan pelayanan penyebaran Injil-Nya (Mat 10:8b).
• Lord Jesus Bless you and your Family

