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LOVE GOD WITH PASSION #5 

MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI #5 
JESUS' BEST FRIEND - SAHABAT TUHAN YESUS 

 
I. TUHAN MAU KITA MENJADI SAHABATNYA. 
a. Ketika kita diciptakan, Tuhan mendesain kita 

untuk mempunyai hubungan yang dekat dan karib 
dengan Tuhan.  

 Kejadian 3:8-9 8 Ketika mereka mendengar bunyi 
langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam 
taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah 
manusia dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di 
antara pohon-pohonan dalam taman. 9 Tetapi 
TUHAN Allah memanggil manusia itu dan berfirman 
kepadanya: "Di manakah engkau?" 

b. Lebih dari yang lain, yang Tuhan paling inginkan 
dari kita adalah memiliki hubungan yang sangat 
dekat denganNya. 

 Hosea 6:6 Sebab Aku menyukai kasih setia, dan 
bukan korban sembelihan, dan menyukai 
pengenalan akan Allah, lebih dari pada korban-
korban bakaran.  

- Alkitab versi Living bible : I don't want your 
sacrifices-I want your love; I don't want your 
offerings-I want you to know me! 

 Keluaran 34:14 Sebab janganlah engkau sujud 
menyembah kepada allah lain, karena TUHAN, yang 
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nama-Nya Cemburuan, adalah Allah yang 
cemburu.  

- Alkitab new living translation : He is a God who is 
passionate about His relationship with you. 

- 'Allah yang cemburu' adalah Allah yang sangat 
menginginkan hubungan yang dekat. 

 
II. BELAJAR MENJADI SAHABAT TUHAN DARI 

YOHANES PEMBAPTIS. 
a. Yohanes 3:26-28 26 Lalu mereka datang kepada 

Yohanes dan berkata kepadanya: "Rabi, orang yang 
bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan 
dan yang tentang Dia engkau telah memberi 
kesaksian, Dia membaptis juga dan semua orang 
pergi kepada-Nya."  

 27 Jawab Yohanes: "Tidak ada seorang pun yang 
dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak 
dikaruniakan kepadanya dari sorga. 28 Kamu 
sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah 
berkata: Aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk 
mendahului-Nya.  29 Yang empunya mempelai 
perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi 
SAHABAT MEMPELAI LAKI-LAKI, YANG BERDIRI 
DEKAT DIA DAN YANG MENDENGARKANNYA, 
SANGAT BERSUKACITA MENDENGAR SUARA 
MEMPELAI LAKI-LAKI ITU. Itulah sukacitaku, dan 
sekarang sukacitaku itu penuh.  30 Ia harus makin 
besar, tetapi aku harus makin kecil. 
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b. 2 CIRI SAHABAT MEMPELAI LAKI-LAKI MENURUT 
YOHANES PEMBAPTIS. 

1. BERDIRI DEKAT SANG MEMPELAI LAKI-LAKI. 
 Yakobus 4:8  Mendekatlah kepada Allah, dan Ia 

akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, 
hai kamu orang-orang berdosa! dan sucikanlah 
hatimu, hai kamu yang mendua hati! 

 Kedekatan terbentu ketika kita menginvestasikan 
waktu yang cukup banyak dengan seseorang. 

 Kejadian 5:22 Dan Henokh hidup bergaul dengan 
Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia 
memperanakkan Metusalah, dan ia 
memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 

2. MENDENGARKAN SUARA MEMPELAI LAKI-LAKI 
DAN BERSUKACITA MENDENGARKANNYA. 

 Yohanes 15:14  Kamu adalah sahabat-Ku, jikalau 
kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. 

c. Sahabat yang baik: bisa dipercaya dan bisa 
mempercayai sahabatnya! 


