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Kejadian 12

2 Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: "Pergilah dari

negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah

bapamu ini ke negeri yang akan Kutunjukkan

kepadamu; Aku akan membuat engkau menjadi bangsa

yang besar, dan memberkati engkau serta membuat

namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat.

3 Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati

engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk

engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan

mendapat berkat.

4 Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN

kepadanya, dan Lotpun ikut bersama-sama dengan dia;

Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika ia

berangkat dari Haran.

Ibrani 11 : 8

Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat

ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia

berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui



Kejadian 12 : 6 - 7

Abram berjalan melalui negeri itu

sampai ke suatu tempat dekat

Sikhem, yakni pohon tarbantin di

More. Waktu itu orang

Kanaan diam di negeri itu. Ketika

itu TUHAN menampakkan diri

kepada Abram dan berfirman:

"Aku akan memberikan negeri ini

kepada keturunanmu." Maka

didirikannya di situ mezbah bagi

TUHAN yang telah menampakkan

diri kepadanya.

• Sikhem: “bahu - pundak”

• Abraham mendirikan mezbah di

dekat Sikhem, karena dia tidak

lagi memakai sistem dunia

• Dia telah mengambil keputusan

untuk menaruh segala beban

hidupnya di atas bahu Allah dan

tidak lagi mengandalkan kekuatan

sendiri



Kejadian 12 : 8

Kemudian ia pindah dari situ

ke pegunungan di sebelah

timur Betel. Ia memasang

kemahnya dengan Betel di

sebelah barat dan Ai di

sebelah timur, lalu ia

mendirikan di situ mezbah

bagi TUHAN dan memanggil

nama TUHAN.

• Betel: “rumah Allah”

• Abraham mulai menghormati Allah.

Dia mengorbankan kedagingannya

untuk dipersembahkan menjadi

rumah Allah

• Siapa yang menghormati Allah

akan diberkati dengan luar biasa



Kejadian 13 : 18

Sesudah itu Abram 

memindahkan kemahnya 

dan menetap di dekat 

pohon-pohon tarbantin di 

Mamre, dekat Hebron, lalu 

didirikannyalah mezbah di 

situ bagi TUHAN.

• Hebron: “damai sejahtera”

• Abraham memilih untuk hidup 

dalam damai sejahtera

• Selanjutnya setiap langkah 

Abraham disertai dan diberkati 

Allah



Kejadian 22 : 2 dan 9

Firman-Nya: "Ambillah anakmu yang 

tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni 

Ishak, pergilah ke tanah Moria dan 

persembahkanlah dia di sana 

sebagai korban bakaran pada salah 

satu gunung yang akan Kukatakan 

kepadamu.”

Sampailah mereka ke tempat yang 

dikatakan Allah kepadanya. Lalu 

Abraham mendirikan mezbah di situ, 

disusunyalah kayu, diikatnya Ishak, 

anaknya itu, dan diletakkannya di 

mezbah itu, di atas kayu api

• Moria: “Allah melihat” – “Allah 

menyediakan”

• Gunung Moria adalah Gunung 

Allah

• Di Gunung Moria ini Abraham 

membuktikan bahwa dia 

mencintai Allah lebih dari segala-

galanya, termasuk yang paling 

dicintai dalam hidupnya. 



Kejadian 24 : 1

Adapun Abraham 

telah tua dan lanjut 

umurnya, serta 

diberkati TUHAN 

dalam segala hal



Galatia 3 : 29

Dan jikalau kamu adalah 

milik Kristus, maka kamu 

juga adalah keturunan 

Abraham dan berhak 

menerima janji Allah



PESAN HARI INI

1. Ketaatan karena iman akan menghasilkan

perkenanan dan berkat Tuhan

2. Mendirikan mezbah bagi Tuhan adalah bukti

ketergantungan kita kepada-Nya

3. Ujian iman seringkali dinyatakan dalam

bentuk pengorbanan

4. Cintailah Tuhan melebihi apapun juga



Amsal 3 : 5

Percayalah kepada TUHAN dengan segenap

hatimu, dan janganlah bersandar kepada

pengertianmu sendiri.

Ibrani 13:15

Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa

mempersembahkan korban syukur kepada

Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan

nama-Nya



Yeremia 29 : 11

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-

rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai

kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu

rancangan damai sejahtera dan bukan

rancangan kecelakaan, untuk memberikan

kepadamu hari depan yang penuh harapan.






