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SERVANTHOOD: Overcoming the Biggest 

Temptation from the Devil 

 

2TAWARIKH 26:3-5 

3 Uzia berumur enam belas tahun pada waktu ia 

menjadi raja dan lima puluh dua tahun lamanya ia 

memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah 

Yekholya, dari Yerusalem.  

4 Ia melakukan apa yang benar di mata TUHAN, 

tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya.  

5 Ia mencari Allah selama hidup Zakharia, yang 

mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan 

selama ia mencari TUHAN, Allah membuat segala 

usahanya berhasil. 

 

1TESALONIKA 2:11-12 

11 Kamu tahu, betapa kami, seperti bapa 

terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu 

dan menguatkan hatimu seorang demi seorang,  

12 dan meminta dengan sangat, supaya kamu 

hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang 

memanggil kamu ke dalam Kerajaan dan 

kemuliaan-Nya. 

 

2TAWARIKH 26:7-8 

7 Allah menolongnya terhadap orang Filistin, dan 

terhadap orang Arab yang tinggal di Gur-Baal, dan 

terhadap orang Meunim.  

8 Orang-orang Amon membayar upeti kepada 

Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir, 

karena kekuatannya yang besar.  

 

2TAWARIKH 26:10 

10 Ia mendirikan juga menara-menara di padang 

gurun dan menggali banyak sumur, karena 

banyak ternaknya, baik di Dataran Rendah 

maupun di Dataran Tinggi. Juga ia mempunyai 

petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur, 

di gunung-gunung dan di tanah yang subur, 

karena ia suka pada pertanian.  

2TAWARIKH 26:15 

15 Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat 

perang, ciptaan seorang ahli, yang dapat 

menembakkan anak panah dan batu besar, untuk 

ditempatkan di atas menara-menara dan 

penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur 

sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia 

ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. 

 

2TAWARIKH 26:16 

16 Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati 

sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia 

berubah setia kepada TUHAN, Allahnya, dan 

memasuki bait TUHAN untuk membakar ukupan 

di atas mezbah pembakaran ukupan. 

 

YESAYA 14:12-14 

12 "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai 

Bintang Timur, putera Fajar, engkau sudah 

dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang 

mengalahkan bangsa-bangsa!  

13 Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu: 

Aku hendak naik ke langit, aku hendak 

mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang 

Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit 

pertemuan, jauh di sebelah utara.  

14 Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-

awan, hendak menyamai Yang Mahatinggi! 

 

AMSAL 18:12 

12 Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi 

kerendahan hati mendahului kehormatan. 

 

YESAYA 3:16-17 

16 TUHAN berfirman: Oleh karena wanita Sion 

telah menjadi sombong dan telah berjalan 

dengan jenjang leher dan dengan main mata, 

berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan 

gemerencing dengan giring-giring kakinya,  

17 maka Tuhan akan membuat batu kepala 

wanita Sion penuh kudis dan TUHAN akan 

mencukur rambut sebelah dahi mereka. 



2TAWARIKH 26:17-18 

17 Tetapi imam Azarya mengikutinya dari 

belakang bersama-sama delapan puluh imam 

TUHAN, orang-orang yang tegas;  

18 mereka berdiri di depan raja Uzia dan berkata 

kepadanya: "Hai, Uzia, engkau tidak berhak 

membakar ukupan kepada TUHAN, hanyalah 

imam-imam keturunan Harun yang telah 

dikuduskan yang berhak membakar ukupan! 

Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau 

telah berubah setia! Engkau tidak akan 

memperoleh kehormatan dari TUHAN Allah 

karena hal ini." 

 

EFESUS 4:11-12 

11 Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul 

maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil 

maupun gembala-gembala dan pengajar-

pengajar,  

12 untuk memperlengkapi orang-orang kudus 

bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan 

tubuh Kristus, 

 

ROMA 12:6-8 

6 Demikianlah kita mempunyai karunia yang 

berlain-lainan menurut kasih karunia yang 

dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu 

adalah untuk bernubuat baiklah kita 

melakukannya sesuai dengan iman kita.  

7 Jika karunia untuk melayani, baiklah kita 

melayani; jika karunia untuk mengajar, baiklah 

kita mengajar;  

8 jika karunia untuk menasihati, baiklah kita 

menasihati. Siapa yang membagi-bagikan 

sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati 

yang ikhlas; siapa yang memberi pimpinan, 

hendaklah ia melakukannya dengan rajin; siapa 

yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia 

melakukannya dengan sukacita. 

 

2TAWARIKH 26:19-20 

19 Tetapi Uzia, dengan bokor ukupan di 

tangannya untuk dibakar menjadi marah. 

Sementara amarahnya meluap terhadap para 

imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di 

hadapan para imam di rumah TUHAN, dekat 

mezbah pembakaran ukupan.  

20 Imam kepala Azarya dan semua imam lainnya 

memandang kepadanya, dan sesungguhnya, ia 

sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka 

mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-

gesa keluar, karena TUHAN telah menimpakan 

tulah kepadanya. 

 

LUKAS 14:11 

11 Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan 

direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, 

ia akan ditinggikan." 


