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PELAJARAN DARI POHON BADAM 
 

YEREMIA 1:11-12 
11 Sesudah itu firman TUHAN datang 
kepadaku, bunyinya: "Apakah yang kaulihat, 
hai Yeremia?" Jawabku: "Aku melihat 
sebatang dahan pohon badam."  
12 Lalu firman TUHAN kepadaku: "Baik 
penglihatanmu, sebab Aku siap sedia untuk 
melaksanakan firman-Ku." 
 
KELUARAN 25:33-34 
33 Tiga kelopak yang berupa bunga badam 
pada cabang yang satu--dengan tombol dan 
kembangnya--dan tiga kelopak yang serupa 
pada cabang yang lain--dengan tombol dan 
kembangnya--;demikianlah juga kaubuat 
keenam cabang yang timbul dari kandil itu.  
34 Pada kandil itu sendiri harus ada empat 
kelopak berupa bunga badam--dengan 
tombolnya dan kembangnya. 
 
BILANGAN 17:7-8 
7 Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di 
hadapan TUHAN dalam kemah hukum Allah.  
8 Ketika Musa keesokan harinya masuk ke 
dalam kemah hukum itu, maka tampaklah 
tongkat Harun dari keturunan Lewi telah 
bertunas, mengeluarkan kuntum, 
mengembangkan bunga dan berbuahkan 
buah badam. 
 
MAZMUR 12:7-8 
7 Janji TUHAN adalah janji yang murni, 
bagaikan perak yang teruji, tujuh kali 
dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.  
8 Engkau, TUHAN, yang akan menepatinya, 
Engkau akan menjaga kami senantiasa 
terhadap angkatan ini. 
 

YEREMIA 1:13-16 
13 Firman TUHAN datang kepadaku untuk 
kedua kalinya, bunyinya: "Apakah yang 
kaulihat?" Jawabku: "Aku melihat sebuah 
periuk yang mendidih; datangnya dari sebelah 
utara."  
14 Lalu firman TUHAN kepadaku: "Dari utara 
akan mengamuk malapetaka menimpa segala 
penduduk negeri ini.  
15 Sebab sesungguhnya, Aku memanggil 
segala kaum kerajaan sebelah utara, 
demikianlah firman TUHAN, dan mereka akan 
datang dan mendirikan takhtanya masing-
masing di mulut pintu-pintu gerbang 
Yerusalem, dekat segala tembok di 
sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda.  
16 Maka Aku akan menjatuhkan hukuman-Ku 
atas mereka, karena segala kejahatan 
mereka, sebab mereka telah meninggalkan 
Aku, dengan membakar korban kepada allah 
lain dan sujud menyembah kepada buatan 
tangannya sendiri. 
 
DANIEL 9:24 
24 Tujuh puluh kali tujuh masa telah 
ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu 
yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, 
untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan 
kesalahan, untuk mendatangkan keadilan 
yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan 
dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha 
kudus. 
 
2 PETRUS 3:9 
9 Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, 
sekalipun ada orang yang menganggapnya 
sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap 
kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan 
ada yang binasa, melainkan supaya semua 
orang berbalik dan bertobat. 
 
  



YEHEZKIEL 33:7-9 
7 Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan 
engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. 
Bilamana engkau mendengar sesuatu firman 
dari pada-Ku, peringatkanlah mereka demi 
nama-Ku.  
8 Kalau Aku berfirman kepada orang jahat: 
Hai orang jahat, engkau pasti mati! --dan 
engkau tidak berkata apa-apa untuk 
memperingatkan orang jahat itu supaya 
bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan 
mati dalam kesalahannya, tetapi Aku akan 
menuntut pertanggungan jawab atas 
nyawanya dari padamu.  
9 Tetapi jikalau engkau memperingatkan 
orang jahat itu supaya ia bertobat dari 
hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia 
akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau 
telah menyelamatkan nyawamu. 
 
YUDAS 1:20-23 
20 Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang 
kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas 
dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah 
dalam Roh Kudus.  
21 Peliharalah dirimu demikian dalam kasih 
Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, 
Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal.  
22 Tunjukkanlah belas kasihan kepada 
mereka yang ragu-ragu,  
23 selamatkanlah mereka dengan jalan 
merampas mereka dari api. Tetapi 
tunjukkanlah belas kasihan yang disertai 
ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan 
bencilah pakaian mereka yang dicemarkan 
oleh keinginan-keinginan dosa. 
 

1 TIMOTIUS 2:1-4 
1 Pertama-tama aku menasihatkan: 
Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan 
ucapan syukur untuk semua orang,  
2 untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, 
agar kita dapat hidup tenang dan tenteram 
dalam segala kesalehan dan kehormatan.  
3 Itulah yang baik dan yang berkenan kepada 
Allah, Juruselamat kita,  
4 yang menghendaki supaya semua orang 
diselamatkan dan memperoleh pengetahuan 
akan kebenaran. 


