
 
 

 
From: lana lie <s_lanalie@yahoo.com> 

Subject: Ayo Temukan Harta Terpendam (Baca Gali Alkitab) 

  

(Eze 28:20) TUHAN berkata kepadaku, 

(Eze 28:21) "Hai manusia fana, kutukilah kota Sidon. 

(Eze 28:22) Sampaikanlah kepada penduduknya bahwa Aku TUHAN Yang 
Mahatinggi berkata kepada mereka, 'Aku ini musuhmu, hai Sidon. Orang-orang 
akan memuji Aku karena tindakan-Ku terhadap engkau. Pada waktu Aku 
menghukum pendudukmu, mereka akan tahu bahwa Akulah TUHAN yang 

suci. 

(Eze 28:23) Aku akan mendatangkan wabah penyakit, dan membiarkan darah 
mengalir di jalan-jalanmu. Engkau akan diserang musuh dari segala jurusan, dan 
pendudukmu akan dibunuh. Maka tahulah engkau bahwa Akulah TUHAN.'" 

(Eze 28:24) TUHAN berkata, "Negeri-negeri tetangga yang pernah menghina 
Israel, tidak lagi merupakan onak dan duri yang menyakiti Israel. Mereka akan 
sadar bahwa Akulah TUHAN Yang Mahatinggi." 

(Eze 28:25) TUHAN Yang Mahatinggi berkata, "Aku akan mengumpulkan 

orang-orang Israel dari negeri-negeri jauh di tempat mereka telah 
Kuceraiberaikan, dan semua bangsa akan tahu bahwa Aku suci. Bangsa Israel 
akan tinggal lagi di tanah mereka sendiri, tanah yang telah Kuberikan 

kepada hamba-Ku Yakub. 

(Eze 28:26) Mereka akan hidup dengan aman di situ dan membangun 

rumah-rumah serta membuat kebun-kebun anggur. Aku akan 

menghukum semua tetangga mereka yang telah menghina mereka, 
sehingga Israel menjadi aman. Maka tahulah mereka bahwa Akulah TUHAN 
Allah mereka." 

  

 

 

 

 

 

 



 

Berikut adalah hasil dari merenungkan harta terpendam: 

  

PELAJARAN: 

Melalui hukuman pada Sidon, Allah menunjukkan kemuliaan, kekuasaan dan 

kekudusanNya. (maria) 

  

PERINTAH: 

Wah tidak mudah ya buat Yehezkiel, tugasnya : memberitakan nubuat hukuman dari 

Allah.(maria) 

  

PERINGATAN: 

ayat 22-23, mengingatkanku bhw Allah tidak tinggal diam thd kejahatan mns. aku jg 

diingatk bhw tugas yg kuterima dari Allah selama ini tidak seberat tgs Yehezkiel ...hehe.. 

tp suka ngeluh.(maria) 

  

PENGHIBURAN: 

ayat 25-26, Allah terus mengingatkan janjiNya pada umatNya.(maria) 

  

PANUTAN: 

Yehezkiel setia dengan tugas beratnya! (maria) 

  

Mari lakukan temuan2 harta terpendam kita hari ini: 

  

BERSYUKUR : 

Allah tidak pernah lupa janjiNya terhadap umatNya.(maria) 

 

BERTOBAT: 

Mohon pengampunanMu jika terkadang tidak menerima tgsMu dengan hati 

terbuka. (maria) 

  

BERPEGANG PADA FIRMAN TUHAN: 

ayat 25-56, Tuhan selalu ingat janjiNya. (maria) 

  

BERBUAT: 

bljr terima tugas2 dari Allah dengan hati terbuka. (maria) 


