
MURID-MURID KRISTUS 
YANG TAAT

Yeremia 11:18-20
Mazmur 54

Yakobus 3:13 – 4:3, 7-8
Markus 9:30-37 Pdt. Peter Abet Nego 

GKI Sumbawa Dua



BERAPA PELANGGARAN?



BERAPA PELANGGARAN?



FOKUS BACAAN ALKITAB

•Markus 9:30-37



MARKUS 9:31

“Anak manusia akan diserahkan 

ke dalam tangan manusia dan 

mereka akan membunuh Dia, 

dan tiga hari sesudah Ia dibunuh 

Ia akan bangkit” (bdk. Mat 12:40, 16:21)



3 HARI?

• Waktu dimulai sejak terbenamnya matahari (kira-

kira pkl.18.00 waktu moderen)

• Jumat sebelum pkl. 18.00 dihitung satu hari

• Jumat pkl. 18.00 – Sabtu 18.00 dihitung satu hari

• Sabtu pkl. 18.00 – Minggu pagi dihitung satu hari



3 HARI?

• Tiap hari disebut dengan “satu hari satu malam” (shlesash yamin 
ushlesah leilot)

• Tiga hari lamanya = (dibangkitkan) pada hari yang ketiga = sesudah 

tiga hari = tiga hari tiga malam

• shlesash yamin ushlesah leilot bukan 3 x 24 jam. Seperti waktu 

moderen, melainkan hitungan hari pertama, hari kedua, dan hari 

ketiga, dimulai dan diakhiri jam berapapun. 

• shlesash yamin ushlesah leilot (ibrani) = meta tresis emeras (Yunani)



MARKUS 9: 37
•“Barangsiapa menyambut seorang anak

seperti ini dalam nama-Ku, ia 

menyambut Aku. Dan barang siapa 

menyambut Aku, bukan Aku yang 

disambutnya, tetapi Dia yang mengutus 

Aku”



Siapakah 

Yesus

itu?



SIAPAKAH YESUS ITU

a.Manusia biasa saja

b.Nabi saja

c.Tuhan, tetapi bukan Allah

d.Allah yang menjadi manusia

e.Anak Allah, tetapi bukan Allah



MATIUS 16: 15-23

• Matius 16:15, “Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang 

hidup”

• Matius 16:17, “Berbahagiala engkau Simon” – bdk versi (KJV) 

– “Blessed are you” : diberkatilah kamu

• Matius 16:21, “harus pergi ke Yerusalem, lalu dibunuh, dan 

dibangkitkan pada hari ketiga”

• Matius 16:23, “Enyahlah iblis” – bdk versi (KJV) - Satan



1. Yesus adalah 
yang Awal dan 
yang Akhir. 
(Why. 1:8,17-18, 
21:6, 22:13)



2. Yesus yang 

mengampuni dosa
manusia.

(Mrk. 2: 5 dan 10) 



3. Yesus adalah 

Jalan dan 

Kebenaran dan 

hidup (Yoh. 14:6).



4. Yesus akan 

membangkitkan

semua orang mati 

(Yoh. 11:25, 5:25,28).



5. YESUS AKAN MENJADI HAKIM DI HARI KIAMAT
MATIUS 25:31-32, YOH 5:22, 27



Taat

Obey

Immedatly

Happy

Trust

Ciri-ciri 
Taat



Ting : Mendengar







PENUTUP

•“Ketaatan dalam rancangan 

Tuhan”
• Video Gods Plan
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