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17 Sekalipun pohon ara tidak 
berbunga, pohon anggur tidak 
berbuah, hasil pohon zaitun 
mengecewakan, sekalipun 
ladang-ladang tidak 
menghasilkan bahan makanan, 
kambing domba terhalau dari 
kurungan, dan tidak ada lembu 
sapi dalam kandang,
18 namun aku akan bersorak-
sorak di dalam TUHAN, beria-ria 
di dalam Allah yang 
menyelamatkan aku.   
                         (Hab. 3:17-18) Korban kekejaman Perang Vietnam 1955-1975

(sumber: worldpressphoto.org)

Agenda
Bagian 1: Pengantar dan
                 Latar Belakang (1:1).
Bagian 2: Keluhan Pertama (1:2-11). 
Bagian 3: Keluhan Kedua (1:12-2:5).
Bagian 4: Lima Ucapan Celaka (2:6-2:20).
Bagian 5: Doa Nabi Habakuk (3:1-19).
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Pendahuluan

Pernahkah Anda bertanya-
tanya mengapa Allah 
membiarkan kejahatan 
merajalela? Mengapa 
kemalangan juga menimpa 
orang Kristen yang setia? 
Mengapa orang jahat malah 
terlihat beruntung? 

KRONOLOGI  PL
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• Penulis: Habakuk, seorang nabi 
(1:1; 3:1), hidup sezaman dengan 
Zefanya, dan Yeremia.

• Penerima: Bangsa Yehuda 
(kerajaan selatan).

• Waktu: kemungkinan antara 
penaklukkan Babel terhadap 
Niniwe dan Asyur (612 SM) 
sampai penaklukkan Babel 
terhadap Yerusalem (587 SM).

Patung Habakuk (1423-
1426) karya Donatello. 

Tentang Kitab Habakuk (1)
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Kondisi Dunia 

• Orang Kasdim (1:6) menguasai Babel 
(Chaldeans) dan menyatakan kemerdekaan 
dari Asyur tahun 626 SM. 

• Niniwe (ibukota Asyur) jatuh tahun 612 SM.
• Babel bangkit menjadi kekuatan utama 

dunia dan menjadi ancaman bagi Yehuda 
(nantinya menaklukkan Yerusalem dan 
menawan Raja Yoyakhin [2Raj. 24:10-14] 
tahun 597 SM).

YEHUDA

BABEL

MESOPOTAMIA

ASYUR
MEDIA 
PERSIA

MESIR

ISRAEL

Yun. Μεσοποταμία
"di antara dua 
sungai" (Eufrat dan 
Tigris)
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Kondisi Dalam Negeri -
Raja Yosia (641-609 SM)

• Yehuda mengalami puncak 
kerusakan pada era 
Manasye (2Raj. 21:1-18).

• Yosia melakukan restorasi 
tahun 621 SM (2Raj. 22:8-
20).

• Setelah era Yosia, sekali lagi 
Yehuda mengalami 
kemerosotan (Yer. 7:3-6; 
22:13-17).

Penyingkiran berhala di Yehuda 
pada zaman Yosia.

Kondisi Dalam Negeri -
Raja Yoyakim (609-598 SM)

• Setelah wafat, Yosia 
digantikan Yoahas.

• Tiga bulan setelah itu, 
Mesir menyerang Yehuda, 
Yoahas ditawan, dan 
Yoyakim naik takhta.

• Yoyakim merupakan raja 
yang jahat, melawan Allah, 
dan pemberontak (2Raj. 
23:36-24:7; 2 Taw. 36:5-8).Yoyakim membakar kitab nubuat 

Yeremia yang dibacakan oleh 
Yehudi  (Yer. 36).
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• Ditulis pada masa krisis internasional dan 
kondisi dalam negeri yang rusak.

• Ketika Babel memberontak melawan 
Asyur, Yehuda mengalami masa tenang 
sehingga Yosia bisa melakukan restorasi.

• Babel mengalahkan Asyur dan Mesir, 
menjadi kekuatan utama dunia. 

• Nantinya Yehuda mengalami pembuangan 
ke Babel.

Tentang Kitab Habakuk (2)

Tujuan: Menyatakan Allah akan...
• Menghakimi kejahatan Yehuda melalui Babel.
• Menolong orang yang bersandar kepada-Nya.
• Mengeluarkan Israel dari Babel. 
• Menghakimi kejahatan Babel. 

Tentang Kitab Habakuk (3)
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Tentang Kitab Habakuk (4)

Konteks Teologis (1)
• Allah yang kekal (1:12; 3:3, 6) dan mulia 

(2:14; 3:3-4) berdaulat (2:20) atas semua 
orang dan bangsa (1:5, 14; 2:6-19; 3:3-15), 
menuntun mereka untuk menjalankan 
rencana-Nya demi kemuliaan-Nya (2:14).

• Allah yang kudus (1:12-13; 2:20; 3:3) dan adil 
(1:12-13; 2:4) memang akan menghakimi 
ketidakkudusan dan ketidakadilan (1:2-11; 
2:5-19; 3:12-15), tetapi dalam kemurahan-
Nya, Dia sering menahan kemarahan-Nya 
yang kudus terhadap dosa (3:2, 8, 12).
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• Allah yang mahakuasa (3:4-7, 8-15) bekerja 
untuk menyelamatkan umat-Nya (3:13, 18).

• Allah yang menyatakan diri-Nya (1:1; 2:2-3) 
mendengar tangisan dan doa umat-Nya (1:2-
4, 12-17; 2:1; 3:1-2) dan menjawabnya (1:5-
11; 2:4-20; 3:3-15).

• Karena iman (2:4-5), orang benar akan 
mengerti bahwa memiliki Allah sudah cukup 
dalam segala situasi (3:16-19).

Konteks Teologis (2)

Pertanyaan Refleksi Bagian 1
1. Apakah ada kitab-kitab dalam Alkitab yang 
sering luput dari perhatian Anda (pembacaan 
pribadi, khotbah, dll.)? Jika ada, apakah 
Habakuk salah satunya? Mengapa?
2. Seberapa mirip keadaan kita sekarang 
dengan apa yang dihadapi Yehuda pada waktu 
kitab Habakuk ditulis?
3. Menurut Anda, apa pentingnya memahami 
kitab Habakuk?
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Keluhan Pertama (1:2-11)
Habakuk meratapi 
keadaan Yehuda...
- Hukum Taurat diabaikan
- Kekerasan dan ketidakadilan
- Kepemimpinan yang kotor

Jawaban Tuhan:
Lihatlah, Aku akan 
membangkitkan Babel untuk 
menghukum Yehuda

1:2-4

1:5-11

Habakuk Mengeluh Kepada Tuhan:

Tuhan, mengapa 
Engkau tidak 

menghukum orang-
orang Yehuda atas 
kejahatan mereka?
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Pemerintahan Raja Yoyakim
• Dikenal sebagai penindas dan tamak.
• Yoyakim menerapkan pajak tanah yang tinggi 

untuk membayar upeti kepada Mesir (2Raj. 23:35), 
membangun rumah-rumah yang mahal untuk 
kerajaan dengan mengerahkan tenaga kerja paksa 
(Yer. 22:13-17), reformasi Yosia dilupakan, 
menyembah berhala dan memberlakukan upacara 
Mesir (Yeh. 8:5-17), membantai banyak orang tak 
bersalah (2Raj. 24:4), menentang nabi Yeremia 
(Yer. 36:26), dll.

Keadaan Yehuda (1:2-4)
Istilah yang digunakan Habakuk untuk 
menggambarkan keadaan Yehuda saat itu: 
penindasan, kejahatan, kelaliman, aniaya, 
kekerasan, perbantahan, pertikaian.

Miripkah 
dengan 
keadaan 
saat ini?
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Kekerasan                              Muncul dalam ayat berikut: 
                               1:2, 3, 9; 2:8, 17.
• Menggunakan kata yang sama untuk 

menggambarkan kekerasan yang terjadi di 
bumi zaman Nuh (Kej. 6:11).

• Kejahatan yang dilakukan oleh orang angkuh 
terhadap orang-orang yang lebih lemah 
dalam masyarakat (bnd. Am. 3:10; Yer. 6:7).

Keadaan Yehuda (1:2-4)

• Hukum kehilangan kekuatan.

Keadaan Yehuda (1:2-4)

• Orang fasik 
mengepung 
orang benar.
Miripkah 
dengan 
keadaan 
saat ini?
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Jawaban Tuhan:

Aku memang akan 
menghukum orang-orang 

Yehuda... dengan 
mengirimkan orang 

Kasdim untuk menindas 
mereka!

"Peristiwa yang Mengherankan" 
(1:5)

• Kerajaan Yehuda yang makmur akan menjadi 
bangsa jajahan.

• Mesir, kekuatan utama dunia selama 
berabad-abad, akan dihancurkan dalam 
sekejap.

• Niniwe, ibukota Asyur, akan dihancurkan 
secara total sehingga dilupakan orang.

• Babel akan bangkit menjadi kekuatan besar.
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Habakuk 1:6
Sebab, 
sesungguhnya, 
Akulah yang 
membangkitkan 
orang Kasdim, 
bangsa yang garang 
dan tangkas itu, 
yang melintasi 
lintang bujur bumi 
untuk menduduki 
tempat kediaman, 
yang bukan 
kepunyaan mereka.

Siapakah orang Kasdim?
• Suku bangsa di Babel Selatan (menjadi Neo Babel 

pada tahun 626 SM setelah pemimpin Kasdim, 
Nabopolasar menjadi raja dan menyatakan 
kemerdekaan dari Asyur).

• Hidup semi mengembara di padang pasir di antara 
Arab Utara dan Teluk Persia (bnd. Ayb. 1:17), 
semula bermukim di daerah yang meliputi Ur "dari 
orang-orang Kasdim" (Kej. 11:28; Kis.7:4).

• Karena Babel pada waktu itu dikuasai seorang 
Kasdim, maka Kasdim menjadi persamaan kata 
Babel (misal: dalam kitab Yes., Yeh., Dan., ).
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Padahal TUHAN sudah memperingatkan pada 
zaman Musa bahwa jika Israel mengabaikan 
perintah-Nya maka ...

TUHAN akan mendatangkan 
kepadamu suatu bangsa dari jauh, 

dari ujung bumi, 
seperti rajawali yang datang 

menyambar; 
suatu bangsa yang bahasanya 

engkau tidak mengerti, 
(Ul. 28:49)

Gambaran Hiperbolis Mengenai 
Babel (1:7-11a)

• Allah mengendalikan jalannya politik dan 
menggunakan bangsa-bangsa untuk menggenapi 
rencana-Nya (bnd. Yes.44:28; Dan. 2:21).

• Allah tahu karakter Babel yang sangat jahat (1:7) 
dan karena itu menggunakannya untuk 
menghukum Yehuda.

• Kejahatan di Yehuda tidak ada apa-apanya dengan 
kengerian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang 
dilakukan Babel. 
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Akar Dosa: Babel Menjadikan Diri 
Sebagai Tuhan (1:11b)

Banyak orang dan bangsa di dunia yang 
menyombongkan keberhasilannya dan bersandar 

pada kekuatan sendiri 
(Yes. 47:8, 10; Zef. 2:15)

... Tetapi Allah menertawakan mereka!
(Mzm. 2:4)

Tancredo Neves, kandidat presiden Brazil pada 
tahun 1985 berkata: "Kalau saya bisa mendapatkan 
500.000 suara, Tuhan pun tidak bisa menghentikan 
saya menjadi presiden"
Dia memang meraih target tersebut dan 
memenangkan pemilihan, tetapi meninggal sehari 
sebelum dilantik menjadi presiden!

Pertanyaan Refleksi Bagian 2
1. Menurut Anda, bolehkah orang percaya 
"mengeluh" kepada Allah? Mengapa?
2. Dalam kasus-kasus tertentu, apakah Tuhan 
juga menyetujui kejahatan? (misalnya: bangsa 
Babel yang menindas bangsa Yehuda dalam 
bagian ini)?
3. Apakah Tuhan bisa bertindak di luar 
kewajaran (contoh kasus: jawaban Tuhan 
malah membingungkan nabi Habakuk)? 
Jelaskan! 
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Keluhan Kedua(1:12-2:5)
Habakuk heran dengan 
jawaban Tuhan...

Menggunakan Babel? Mereka lebih 
jahat dibanding Yehuda!

Jawaban Tuhan: Benar, Babel memang jahat, tetapi...
- Babel akan diruntuhkan.
- Menggunakan bangsa yang jahat bukan berarti membenarkan 
kejahatan mereka.
- Semua bangsa akan dihadapkan pada keadilan Tuhan. 

1:12-2:1

2:2-5

Habakuk Mengeluh Kepada Tuhan:

Tuhan, mengapa Engkau 
menggunakan Babel? 
Mereka mendewakan 

kekuatan mereka, 
memperlakukan manusia 

seperti binatang, dan 
menelan bangsa-bangsa 

lain

Apakah pertanyaan ini 
menandakan iman 
Habakuk lemah?

Bolehkah kita bersikap 
seperti ini?
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W. David O. Taylor (dalam "When Jesus Doesn't Calm 
the Storm", Christianity Today 31/08/2017)
Mudah bagi saya untuk mengajar tentang doktrin 
penyertaan Tuhan kepada para mahasiswa di dalam 
ruang kelas yang nyaman di Fuller Theological 
Seminary sambil memegang secangkir kopi hangat di 
tangan ... 
                             ... tetapi sungguh 
berbeda ketika 
saya dan keluarga 
mengalami sendiri 
bencana badai 
Harvey!

Inilah yang dialami 
Habakuk, dia 

mempertanyakan 
keputusan Tuhan di 

tengah kondisi hidup yang 
sulit (2:14-17) 

Apakah Iman Habakuk Lemah? (1)

• Habakuk menyatakan kepercayaannya bahwa 
Allah kekal, kudus, Gunung Batu Israel, dan Allah 
itu miliknya, karena itu Yehuda tidak akan punah 
walaupun ditindas Babel (1:12).

• Tetapi Habakuk tetap heran mengapa Allah yang 
demikian tidak menindak kejahatan? (1:13).

Pertanyaan Habakuk ini bukan 
menunjukkan kelemahan iman, tetapi 
kejujuran di hadapan Tuhan!
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Apakah Iman Habakuk Lemah? (2)

Perhatikan Ayb. 42:7-8:
- Allah tidak marah
atas kejujuran Ayub.
- Allah justru murka 
terhadap ketiga teman 
Ayub yang "sok rohani."

Nyatakanlah secara jujur SEMUA ketakutan 
dan ketidakmengertian kita kepada Allah!

Habakuk Menanti Jawaban Tuhan 
(2:1)

• Banyak orang ingin cepat bertindak 
dibanding menanti jawaban Tuhan dalam 
doa (tampak tidak produktif).

• Menanti jawaban Tuhan memerlukan...
• Waktu dan ketekunan.
• Kesendirian dan keterbukaan dengan Tuhan.
• Kesediaan untuk menerima jawaban Tuhan yang 

berbeda dengan keinginan.
• Kesediaan untuk dikoreksi oleh Tuhan.

... kemudian Tuhan menyuruh Habakuk untuk 
menuliskan penglihatan yang dia terima (2:2-3)
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Problem Teodise (Theodicy)
Jika Allah (Mahabaik dan Mahakuasa) ada, 
mengapa ada penderitaan dan kejahatan?
(1) Allah Mahabaik, tetapi tidak Mahakuasa 
sehingga Dia tidak bisa menumpas kejahatan, 
ATAU ...
(2) Allah Mahakuasa, tetapi tidak Mahabaik 
sehingga Dia membiarkan kejahatan tetap ada,  
ATAU ...
(3) Allah itu sebenarnya tidak ada, ATAU...
(4) Adakah kemungkinan lain?

Jawaban: Ingat Pelajaran Bagian 
Pertama!

Yang menjadi masalah bukanlah 
Allah dan rencana-Nya melainkan 

keterbatasan kita dalam 
memahami-Nya.

Tema Utama:
Allah tetap berdaulat ("in control") 

atas dunia ini walaupun saat ini 
kejahatan tampaknya menang.
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Empat langkah ketika menghadapi masalah (Martin 
Lloyd-Jones, seorang pengkhotbah):
(1) Diam dan berpikirlah
Jangan cepat-cepat membicarakan masalah kita, tenang dan 
berpikirlah dahulu.
(2) Nyatakan suatu prinsip dasar
Pada waktu berpikir, jangan memulainya dengan masalah kita, 
tetapi mulailah dengan Tuhan dan apa yang Dia perbuat 
kepada manusia (bacalah Alkitab!)
Misal: "Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya."
(3) Terapkan prinsip dasar itu ke masalah kita
Pikirkan kembali masalah kita dalam terang prinsip dasar 
yang telah kita nyatakan dalam langkah (2) tadi 
Misal: "Sekarang ini Tuhan juga pasti menyertaiku."
(4) Terakhir, berserah kepada Tuhan
Setelah (1) - (3) kita lakukan, berserahlah, walaupun saat itu 
kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan.

Jawaban Tuhan:

- Aku akan meruntuhkan Babel
- Aku memang menggunakan 
Babel, tetapi itu bukan berarti 
membenarkan kejahatan yang 

mereka lakukan
- Semua bangsa akan 

menghadapi keadilan-Ku
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Dua Golongan Manusia (2:4-5)

Orang benar:
- Mengandalkan Allah.
- Percaya Allah akan 
menggenapi rencana-Nya.

Orang jahat (lih. BIMK):
- Mengandalkan diri sendiri.
- Tidak akan selamat.

2:4b

Orang yang benar akan 
tetap memelihara gaya 

hidupnya, integritas, dan 
kesetiaannya ...

... bahkan ketika dia tidak bisa memahami 
cara-cara Allah!
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Manusia dibenarkan 
oleh kasih karunia yang 
diterima melalui iman 
(salvation by grace 
through faith).

Kutipan 2:4b di Perjanjian Baru
Rm. 1:17; Gal. 3:11; 
bnd. Ef. 2:8-9 Titik temu 2:4b dan 

kutipannya dalam 
Perjanjian Baru: 

Orang yang imannya benar 
pasti akan menjalani hidup 
dengan benar di tengah 
segala situasi karena dia 
percaya dan bersandar pada 
janji Allah.

Orang percaya harus 
hidup oleh iman.

Ibr. 10:38-39

Pertanyaan Refleksi Bagian 3
1. Apakah yang biasanya pertama kali kita 
lakukan ketika tiba-tiba menghadapi masalah? 
Mengapa itu yang kita lakukan?
2. Apakah berdiam diri dan berserah kepada 
Tuhan itu berarti kita tidak melakukan usaha? 
Jelaskan!
3. Apakah pengaruh Hab. 2:4b, Rm. 1:17, Gal. 
3:11,Ef. 2:8-9, dan Ibr. 10:38-39  dalam 
perjuangan iman kita sehari-hari?



Bahan Pendalaman Alkitab
Kitab Habakuk (Versi 1.0 25 September 2019)

http://studibiblika.id
(diolah dari berbagai sumber) 23

Celaka I (2:6-8): Orang yang Mengambil 
Apa yang Bukan Haknya

• Babel menghancurkan 
banyak kota, kerajaan, dan 
bangsa dan mengeruk 
sumber daya mereka.

• Karena itu, Babel akan 
dihancurkan bangsa lain.

Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan 
dituainya (Gal. 6:7).

Contoh Pada Masa Kini
• Korupsi, pungli, mark-

up.
• Tidak mau membayar 

hutang.
• Mengemplang pajak.

• Menaikkan harga barang dagangan sesuka 
hati.

• Memberikan bunga hutang kelewat batas.
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Celaka II (2:9-11): Orang yang Tamak dan 
Meninggikan Diri 

• Menghalalkan segala cara 
untuk terus meningkatkan 
kekayaannya supaya 
"aman," padahal itu sia-
sia.

• Bersalah terhadap dirinya sendiri (bnd. 
Luk. 12:16-21).

Apakah Seseorang Bisa Mencapai 
Keadaan yang 100% Aman?
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Celaka III (2:12-14): Orang yang 
Melakukan Kekerasan

Kuil Etemenanki (pemujaan dewa di Babel). Allah 
tidak terkesan dengan kemegahan negeri Babel, 
tetapi justru murka karena banyak darah tertumpah 
untuk membangunnya.

• Babel banyak 
menumpahkan darah 
dalam membangun 
negerinya.

• Karena itu, Tuhan 
akan memenuhi bumi 
dengan kemuliaan-
Nya (Yes. 11:9; lih. 

   Luk. 2:9-14).

Perang Akibat 
Perebutan 
Sumberdaya
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TUHAN Semesta Alam (2:13)

• Muncul 282x dalam Alkitab.
• Arti literal: TUHAN balatentara/Lord of hosts 

(1Sam. 17:45-47).
• TUHAN berdaulat atas alam semesta 

sehingga mampu menggenapi seluruh 
rencana-Nya.

Celaka IV (2:15-18): Orang yang 
Amoral

• Kemabukan dan ketelanjangan 
merupakan simbol 
penghakiman Tuhan (bnd. Rat. 
4:21).

• Alkitab juga menggambarkan 
Babel sebagai piala emas di 
tangan Tuhan (Yer. 51:6-8; 
Dan. 2:36-38), sebagai alat 
penghukuman kepada bangsa-
bangsa.
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Apa yang Sehari-hari Disajikan 
Media Massa?

Celaka V (2:19-20): Orang yang 
Menyembah Berhala

• Kejatuhan Babel akibat penyembahan 
berhala sudah dinubuatkan oleh para 
nabi (Yes. 21:9; Yer. 50:2; 51:47-48, 52-53).
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Apakah Ada Berhala dalam Hidup 
Kita?

• Berhala bisa tampak 
negatif: harta benda, 
teknologi, pornografi.

• Berhala juga bisa tampak 
positif: keluarga, gereja, 
pelayanan.

• Sesuatu yang lebih kita 
prioritaskan dibanding 
Tuhan, itulah berhala!

Keadaan Dunia Masa Kini

Banyak bangsa di 
dunia juga 

menjadi "Babel"!
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Apakah Tuhan Diam Saja?
Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah 

dan angkatlah mukamu, sebab 
penyelamatanmu sudah dekat 

(Luk. 21:28)

dan untuk menantikan kedatangan Anak-Nya 
dari sorga, yang telah dibangkitkan-Nya dari 

antara orang mati, yaitu Yesus, yang 
menyelamatkan kita dari murka yang akan 

datang 
(1Tes. 1:10)

Pertanyaan Refleksi Bagian 4
1. Apakah orang Kristen bisa terjatuh untuk 
hidup seperti Babel? Mengapa?
2. Mengapa ada orang-orang jahat yang 
sepertinya tidak mendapat hukuman atas 
kejahatannya selama hidup di dunia? 
3. Apakah orang Kristen juga akan menerima 
hukuman (walaupun tidak kekal) untuk 
menebus perbuatan jahatnya selama hidup di 
dunia?
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Pasal 3: Doa Nabi Habakuk

Adanya "sela" (ay. 3, 9, 
13) dan instruksi di 
bagian terakhir (3:19) 
menunjukkan pasal 3 ini 
dipakai di dalam ibadah 
bangsa Israel.

Sela kemungkinan menunjuk pada 
instruksi khusus dalam musik atau 
perubahan tempo. 

3:1-2: Permohonan Nabi Habakuk

Doa ini dijawab berdasar 
perjanjian Allah dengan Israel 
(Ul. 4:25-31), dan 
dinubuatkan oleh Yeremia 
(Yer. 25:1-11; 29:10-14).

Habakuk memohon pada waktu 
penghukuman Allah (1:5) terjadi pada waktu 
yang ditentukan (2:3), kiranya belas kasih-Nya 
kembali dinyatakan. 
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3:3-7: TUHAN Menyatakan 
Kekuatan-Nya (1) Teman

Wilayah utara Edom.

Paran
Wilayah pegunungan 
sebelah barat Teluk 
Aqabah (Gunung Sinai 
ada di dekatnya).

Di situlah Allah 
menyatakan diri-Nya 
kepada bangsa Israel 
pada zaman Musa.

Rute perjalanan bangsa Israel pada waktu 
Eksodus (keluar dari Mesir).

• Mengingatkan pada kedahsyatan Tuhan 
dengan sepuluh tulah-Nya di Mesir.

• Bangsa-bangsa 
  gemetar (Kel. 15:14-16).

3:3-7: TUHAN Menyatakan 
Kekuatan-Nya (2)

Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di 
bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas 
awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-Nya. (Mat. 24:30).
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Penglihatan 3:8-11

Mengingatkan pada:
• Mukjizat di Laut Teberau (Kel. 14:15-31) dan 

Sungai Yordan (Yos. 3:9-4:18).
• Gempa bumi di Gunung Sinai (Kel. 19:18).
• Mukjizat berhentinya matahari di Gibeon 

pada zaman Yosua (Yos. 10:12-14).

3:12: Allah "Menggasak" Bangsa-
Bangsa Kata asli (Ibr.):

Mengirik
(Am. 1:3)
Pada masa itu, 
lembu digunakan 
untuk mengirik, 
sehingga gandum 
dan jerami terpisah.

Allah juga akan memisahkan orang benar dan 
orang jahat (bnd. 2:4)!
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Engkau menyelamatkan 
umat-Mu dan orang yang 
Kauurapi (3:13a)

Engkau meremukkan bagian atas 
rumah orang-orang fasik (3:13b)

Siapakah "yang Kauurapi"?
(1) Bangsa Israel?
(2) Musa?
(3) Raja-Raja Israel keturunan Daud 
(2Sam. 23:1)?
(4) Mesias?

3:14
Sisera membunuh Yael 
dengan memukulkan 
patok ke kepalanya 
(Hak. 5:24-27).

3:15
Peristiwa Keluaran dan 
mukjizat Allah di Laut 
Teberau.
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Peristiwa Keluaran (Exodus) merupakan 
gambaran akan Keluaran di masa depan ketika 
Allah akan:
• Mengalahkan kejahatan. 
• Menegakkan keadilan. 
• Menyelamatkan orang-orang tertindas. 

Digenapi secara sempurna pada saat kedatangan 
Tuhan Yesus yang kedua kali dan akan kita rasakan 
di langit dan bumi yang baru.

3:8-15: Eksodus Masa Depan (Future 
Exodus/Spiritual Exodus)

17 Sekalipun pohon ara tidak 
berbunga, pohon anggur tidak 
berbuah, hasil pohon zaitun 
mengecewakan, sekalipun 
ladang-ladang tidak 
menghasilkan bahan makanan, 
kambing domba terhalau dari 
kurungan, dan tidak ada lembu 
sapi dalam kandang,
18 namun aku akan bersorak-
sorak di dalam TUHAN, beria-ria 
di dalam Allah yang 
menyelamatkan aku.   
                         (Hab. 3:17-18)
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ALLAH Tuhanku itu 
kekuatanku: Ia 

membuat kakiku 
seperti kaki rusa, Ia 

membiarkan aku 
berjejak di bukit-

bukitku
(3:19)

3:16-19 

Pujian Habakuk 
kepada Allah, di 
tengah segala 
situasi, dia akan 
bersandar kepada 
Allah.

Pertanyaan Refleksi Bagian 5
1. Apakah kita masih merasakan kegentaran 
terhadap Tuhan di dalam kehidupan sehari-
hari? Jelaskan!
2. Mudahkah untuk tetap memuji Tuhan dalam 
situasi yang sulit? Mengapa? Apa yang harus 
kita lakukan supaya bisa melakukannya seperti 
Habakuk?
3. Apa yang Anda pelajari dari bagian ini?


