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3 LANGKAH UNTUK 

KEMAJUAN 
ROHANI

Sermon Notes

PENDAHULUAN
Tuhan memakai Ezra pada zamannya untuk melakukan suatu terobosan
rohani. Ezra melayani pada masa restorasi, yaitu periode di mana orang 
Israel kembali dari pembuangan menuju ke tanah perjanjian. Ada begitu
banyak masalah rohani yang terjadi pada periode tersebut dan Ezra 
mendapat panggilan untuk memulai dan mengerjakan terobosan. Tuhan
juga rindu memanggil kita semua anak-anak-Nya untuk dipakai sebagai alat-
Nya di zaman kita, yaitu di akhir zaman ini Kis.2:17-18, untuk melakukan
suatu terobosan rohani di tempat kita masing-masing, di dalam urapan dan 
pimpinan Roh Kudus, dimulai dari orang yang ada di sebelah kita dan terus
menjalar menjangkau seberapa banyak orang yang Tuhan tempatkan di 
sekeliling kita, di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi
kita 2Kor.10:13.

SEKILAS TENTANG EZRA
Kitab Ezra diawali dengan karya Tuhan yang menggerakkan hati Koresh, 
raja Persia, untuk mengeluarkan pengumuman yang menggenapkan firman
yang diucapkan oleh Yeremia Ezr.1:1; Yer.25:11-12; Yer.29:10. Pengumuman
itu mengawali suatu periode yang kemudian disebut sebagai masa 
restorasi. Sekalipun kitab Ezra, Nehemia, dan Ester ditulis dalam masa 
restorasi, namun bukan berarti bahwa ketiga kitab tersebut hanya berbicara
mengenai pemulihan. Ada banyak pelajaran tentang pertumbuhan rohani
yang juga disampaikan melalui ketiga kitab tersebut.
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Kembalinya bangsa Israel ke tanah perjanjian terjadi dalam beberapa tahap. 
Tahap yang pertama (sekitar 537 SM) dipimpin oleh Nehemia dan diikuti
hanya sekitar 50 ribu orang Yahudi dari sekitar sejuta orang yang dibawa ke
pembuangan 70 tahun sebelumnya. Dan ternyata Ezra tidak turut serta
dalam kloter yang pertama. Mengapa? Karena Ezra belum lahir saat itu. Baru
57 tahun setelah gelombang pertama berlangsung lahirlah Ezra dan pada 
usianya sekitar 22-23 tahun, dia mengizinkan Allah memakai hidupnya untuk
memimpin gelombang yang kedua. Tidak lama setelahnya, Ezra meninggal
pada usia 40 tahun. Namun dalam hidupnya yang relatif cukup singkat, Ezra 
telah mengerjakan apa yang telah menjadi kehendak Allah pada zamannya, 
yaitu membawa pembaharuan dan terobosan bagi generasi bangsa Israel 
yang lahir dan hidup dalam masa itu. Bahkan juga dikatakan bahwa Ezra 
inilah yang dipakai Allah untuk mengumpulkan semua kitab dalam Wasiat
Lama yang kita miliki saat ini.
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HATI 
EZRA

EZRA 7 6 Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah
seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang 
diberikan TUHAN, Allah Israel. Dan raja memberi dia
segala yang diingininya, oleh karena tangan TUHAN, 
Allahnya, melindungi dia. 
7 Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa
rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, 
penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada 
tahun ketujuh zaman raja Artahsasta. 
8 Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, 
yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu. 
9 Tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai
perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada
tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh 
karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. 
10 Sebab Ezra telah bertekad (TL: membetulkan
hatinya) untuk meneliti Taurat TUHAN dan 
melakukannya serta mengajar ketetapan
dan peraturan di antara orang Israel. 

Illustration of the Ancient City of Babylon. Dorling Kindersley / Getty Images

HATI EZRA
Dalam usianya yang relatif masih sangat muda, hidup Ezra pastilah sangat
memperkenankan hati Tuhan, dan di dalam anugerah Tuhan, Ezra 
melakukan perkara yang besar. Alkitab setidaknya mencatat sebanyak 2 kali 
bahwa tangan Tuhan begitu nyata atas hidup Ezra.

Hidup di dalam perlindungan tangan Allah adalah cara hidup yang 
berkemenangan! Ada perbedaan antara kepulangan bangsa Israel dalam
gelombang yang pertama dan kedua. Dalam gelombang pertama, raja 
Koresh memberikan pengumuman terbuka bagi siapa saja yang mau
berangkat pulang ke Yerusalem dengan tanpa menunjuk seorang pun dalam
suratnya Ezr.1:2-4. Nehemia yang kemudian dianggap menjadi pemimpin
dalam gelombang pertama tersebut Ezr.2:2. Namun dalam gelombang
kedua, kerajaan memberikan semacam surat tugas dengan menunjuk Ezra 
sebagai pemimpin untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda 
Ezr.7:14, mengangkat pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan
hikmat Allah sehingga ada suatu kegerakan pengajaran di tengah-tengah
generasi Israel yang baru saja kembali dari pembuangan Ezr.7:25. Ezra 
mengucap syukur pada Allah akan hal itu karena Allah telah bekerja
sedemikian untuk menggerakkan hati raja dan menyemarakkan rumah
Tuhan yang ada di Yerusalem Ezr.7:27. Bukan hanya keindahan secara
jasmani melainkan keindahan rohani, suatu terobosan rohani yang akan
membawa generasi yang baru saja keluar dari pembuangan untuk mengerti
dan mengetahui hukum Allah. Oleh anugerah Tuhan, Ezra disenangi oleh 
raja bersama dengan ketujuh orang penasehatnya Ezr.7:14 serta segala
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pembesar yang berkuasa Ezr.7:28.

Semua terobosan yang dipercayakan melalui Ezra ternyata bermula dari
sikap hati Ezra. Inilah prinsip rohani yang dapat diikuti oleh semua orang 
beriman di sepanjang zaman untuk juga mempersiapkan diri dipakai oleh 
Tuhan mengerjakan terobosan rohani yang serupa. Kunci terobosan itu
dicatat dalam Ezra 7:10, suatu ayat kunci yang dapat menyimpulkan gaya
hidup Ezra seutuhnya.

Manusia melihat apa yang di depan mata, namun sesungguhnya Tuhan
melihat hati 1Sam.16:7. Ezra mencocokkan hatinya dengan isi hati Allah. 
Dalam kitab Amsal dijelaskan bahwa Sang Hikmat berseru-seru di segala
tempat karena hendak mencurahkan isi hatinya pada manusia dan 
memberitahukan perkataannya pada kita Ams.1:20-23. Namun sayangnya
orang menolak ketika dipanggil, tidak ada yang menghiraukan ketika hikmat
mengulurkan tangannya,mereka justru mengabaikan nasehatnya dan tidak
mau menerima tegurannya Ams.1:24-25. Sesungguhnya Kristus adalah
kekuatan Allah dan hikmat Allah 1Kor.1:24, Kristus adalah Sang Firman
Yoh.1:1. Dan seperti perkataan manusia mencerminkan apa yang menjadi isi
hatinya, maka isi hati Allah telah dinyatakan melalui Firman-Nya Mat.12:34. 
Sebab itu sangatlah penting bagi kita untuk memiliki tekad yang serupa
dengan Ezra, mencocokkan isi hati kita dengan isi hati Allah sehingga kita
dimampukan untuk mengerjakan terobosan rohani, menggenapkan
kehendak Allah di atas bumi ini.
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TAURAT TUHAN

LUKAS 21 33 Langit dan bumi akan
berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak
akan berlalu.
YESAYA 40 8 Rumput menjadi kering, 
bunga menjadi layu, tetapi firman
Allah kita tetap untuk selama-
lamanya." 
AMSAL 30 5 Semua firman Allah 
adalah murni. Ia adalah perisai bagi
orang-orang yang berlindung
pada-Nya.

Hanya Firman Allah yang sanggup menopang kehidupan di dunia ini. Firman
Allah lebih kuat daripada dunia ini. Perkataan Allah tidak akan berlalu. 
Itulah mengapa kita harus mencari Firman Allah lebih dari semua yang lain.

Kehidupan Ezra adalah contoh yang nyata bagaimana mencintai Taurat
Tuhan telah membawanya untuk hidup dalam kemajuan rohani yang luar
biasa: tangan Allah nyata atas hidupnya!

Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan
1Yoh.1:5. Mengizinkan tangan Allah ada di atas hidup kita tentu berarti
bahwa kita harus berjalan di dalam terang. Pemazmur menulis: Firman-Mu 
itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Maz.119:105.
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MENELITI, MELAKUKAN, MENGAJAR
EZRA 7 10 Sebab Ezra telah bertekad
(TL: membetulkan hatinya) untuk meneliti Taurat
TUHAN dan melakukannya serta mengajar
ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. 

MENELITI SAJA: 

• Orang di depan cermin Yak.1:23

• Raja Herodes senang dengar khotbah Mrk.6:20

• Penduduk Atena Kis.17:21

MELAKUKAN SAJA, TIDAK MAU MENELITI:

• Orang Israel pada umumnya Rom.10:1-2

MENELITI & MELAKUKAN, TIDAK MAU MENGAJARKAN:

• Tidak ada pengharapan, sukacita, mahkota 1Tes.2:19

MENGAJAR SAJA, TIDAK MELAKUKAN:

• Ahli Taurat & orang Farisi Mat.23:3
Illustrative: Torah scroll Ink on gevil. Spain, 15th century (photo credit: Green Collection)

meneliti

melakukan

mengajar

Ada 3 langkah yang akan membawa kita pada kemajuan rohani. Dan ketiga
langkah itu adalah tentang Firman Allah seluruhnya, yaitu meneliti
(membaca, mencari, menyelidiki), melakukan, dan mengajarkan.

Hanya meneliti saja, tanpa ada kerinduan untuk melakukannya, akan sama
seperti seorang di depan cermin yang mengamati dirinya sendiri, namun
kemudian lupa. 

Yakobus 1:22-25
22 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya
pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
23 Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak
melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati
mukanya yang sebenarnya di depan cermin.
24 Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa
bagaimana rupanya.
25 Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang 
memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya
mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, 
ia akan berbahagia oleh perbuatannya.

Raja Herodes – MARKUS 6 20 sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia
tahu, bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia
melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu
terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. 
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Penduduk Atena – KISAH RASUL 17 21 Adapun orang-orang Atena dan 
orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu
selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. 

Hanya melakukan saja, tanpa mau menyelidiki, juga bukan sikap yang baik.
Orang Israel pada umumnya – ROMA 10:1-2 sungguh-sungguh giat untuk
Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. 

Yang tidak mau mengajarkan, hanya mau menyimpan untuk dirinya sendiri, 
juga bukan sikap yang baik.
Tidak ada pengharapan, sukacita, mahkota – 1TESALONIKA 2 19 Sebab
siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan
kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangan-Nya, kalau
bukan kamu?

Hanya mengajar tapi tidak mau melakukan akan menjadi seperti ahli Taurat
dan orang Farisi– MATIUS 23 3 Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala
sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti
perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak
melakukannya.
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KEMAJUAN YANG NYATA
1TIMOTIUS 4 13 Sementara itu, sampai aku
datang bertekunlah dalam membaca
Kitab-kitab Suci, dalam membangun dan 
dalam mengajar. 
14 Jangan lalai dalam mempergunakan
karunia yang ada padamu, yang telah
diberikan kepadamu oleh nubuat dan 
dengan penumpangan tangan sidang
penatua. 
15 Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah
di dalamnya supaya kemajuanmu nyata
kepada semua orang. 
16 Awasilah dirimu sendiri dan awasilah
ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya
itu, karena dengan berbuat demikian
engkau akan menyelamatkan dirimu dan 
semua orang yang mendengar engkau. 

LEBIH BAIK HATINYA
KISAH 17 11 Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik

hatinya dari pada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena
mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati

dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk
mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian. 

LEBIH SIAP SEDIA
WAHYU 1 3 Berbahagialah ia yang membacakan dan 

mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang 
menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab

waktunya sudah dekat. 

LEBIH MAHIR DIPIMPIN ROH
YOHANES 14 26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan

mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan

kepadamu.

LEBIH BAIK HATINYA
KISAH 17 11 Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik

hatinya dari pada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena
mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati

dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk
mengetahui, apakah semuanya itu benar demikian. 

LEBIH SIAP SEDIA
WAHYU 1 3 Berbahagialah ia yang membacakan dan 

mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang 
menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab

waktunya sudah dekat. 

LEBIH MAHIR DIPIMPIN ROH
YOHANES 14 26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang 
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang akan

mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan

kepadamu.

Sama seperti Ezra, rasul Paulus juga sangat memperhatikan ketiga langkah tersebut. 
Ketika menulis surat untuk Timotius yang adalah anaknya yang sah di dalam iman, 
Paulus juga meminta Timotius untuk melakukan ketiga langkah tersebut untuk kemajuan
rohaninya: menyelidiki (bertekun dalam membaca), melakukan (hiduplah di dalamnya), 
mengajarkan. Inilah kunci untuk dapat memiliki kemajuan yang nyata dalam perjalanan
iman kita!

Tanpa ketiga langkah tersebut, maka orang percaya tidak dapat bergerak ke mana-mana. 
Firman Allah adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman untuk bertumbuh! 
Paulus sangat serius dalam hal itu dan dia menyebutkannya dengan sangat jelas pada 
Timotius supaya dia juga menjadi serius dalam hal itu.

Menyelidiki, melakukan, dan mengajar past membutuhkan waktu yang berkualitas, dan 
kita harus menginvestasikan waktu dalam Firman Tuhan. Dan sesungguhnya, hal itu akan
menghasilkan kemajuan yang nyata kepada semua orang.

Kemajuan seperti apakah yang akan terjadi?
Lukas mencatat tentang orang-orang di kota Berea yang lebih baik hatinya daripada
orang-orang Yahudi di Tesalonika. Dan hal itu terjadi karena mereka menerima Firman
dengan kerelaan hati, bahkan setiap hari menyelidiki Kitab Suci. Penduduk Berea 
tentunya juga memiliki pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing yang harus
diselesaikan hari demi hari. Namun hati yang telah dipersiapkan telah memampukan
mereka untuk menyediakan waktu menyelidiki Firman. Ada suatu keingintahuan yang 
kudus, apalagi pada zaman itu mereka sedang berada dalam masa transisi dari Wasiat
Lama menuju Wasiat Baru. Hal-hal yang disampaikan Paulus adalah sesuatu yang baru, 
yang belum pernah didengar dalam Wasiat Lama, karena mereka sedang berada dalam
momen penggenapan Wasiat Lama!

Juga di dalam kitab Wahyu, Yohanes menulis bahwa berbahagialah orang yang 
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membacakan, mendengar, dan menuruti perkataan Firman karena waktunya sudah dekat. 
Ada suatu kemajuan rohani bagi mereka yang mau bertekun (menyelidiki, melakukan, 
mengajar), kedatangan Tuhan bukan lagi sesuatu yang ditakuti ataupun dihindari, 
melainkan sesuatu yang dinanti, dipersiapkan, bahkan mempercepat kedatangan Tuhan. 
MARANATA (Tuhan kami, datanglah)!

Roh Kudus juga akan bekerja dengan kuat dan bebas di atas Firman Allah. Kuasa & 
pimpinan Roh Kudus bukan untuk disalahgunakan sesuai dengan kehendak dan keinginan
hati. Kesenangan Roh Kudus adalah mengajarkan dan mengingatkan kita akan semua
yang telah dikatakan Allah dalam Firman. Bertekun di dalam Firman akan menghasilkan
kemajuan rohani yang nyata karena kita akan menjadi semakin mahir berjalan dalam
pimpinan Roh.
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KUASA 
BERPERANG DI 
AKHIR ZAMAN

DANIEL 11 32 Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap
Perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata 
licin; tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat
dan akan bertindak. 

Di akhir zaman akan ada begitu banyak tantangan dan kesulitan terhadap
iman kita. Bahkan sekarang ini roh antikristus sudah ada di dalam dunia 
1Yoh.4:3. Yohanes menulis: “Seorang antikristus akan datang, sekarang
telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya, bahwa waktu ini benar-
benar adalah waktu yang terakhir 1Yoh.2:18.”

Penyesatan akan terjadi begitu hebat di akhir zaman karena roh antikristus
akan membujuk dunia ini dengan kata-katanya yang licin. Tuhan Yesus
berkata: Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan 
mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, 
sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga 
Mat.24:24. Namun demikian umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat
dan akan bertindak.

Berbicara mengenai peperangan rohani, rasul Paulus menjelaskan tentang
selengkap senjata Allah Ef.6:13-17. Kelima senjata yang disebutkan bersifat
sebagai pertahanan dan hanya 1 senjata yang memiliki kemampuan untuk
menyerang, yaitu pedang Roh, yang adalah Firman Allah!

EFESUS 6:14-17
14 Jadi berdirilah tegap, berikatpinggangkan kebenaran dan 
berbajuzirahkan keadilan,
15 kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera;
16 dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai
itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat,
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17 dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah,

Firman Allah akan memampukan kita untuk bergerak maju dalam perjalanan
iman kita.
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TUHAN YESUS MEMBERKATITUHAN YESUS MEMBERKATI
Milikilah hari-hari yang penuh berkat Kristus!Milikilah hari-hari yang penuh berkat Kristus!

Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya!Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya!
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