
Pesan Gembala 

Nomor Satu Adalah Tuhan Yesus 
Shalom,  
Di awal tahun 2009, Tuhan berkata “Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya 
tidak seorangpun mengambil mahkotamu.” (Why 3:11). Di pertengahan tahun 2009, setelah 
peringatan hari Pentakosta, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat kuat tentang pencurahan Roh 
Kudus, dikatakan bahwa “Aku mencurahkan Roh-Ku kepada segala manusia...” Dan akan ada 3 
tanda yang terjadi pada waktu Roh Kudus dicurahkan, yaitu: 
 
1. Semua orang percaya akan dipakai Tuhan  
Yoel 2:28-29 “Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas 
semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang 
tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas 
hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu.” 
Untuk itu Tuhan berpesan supaya roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara dengan baik.  
2. Akan terjadi mujizat-mujizat yang menakutkan 
Yoel 2:30-31 “Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah dan api dan 
gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah 
sebelum datangnya hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu.” 
Artinya akan terjadi sesuatu yang menakutkan yaitu goncangan-goncangan.  
3. Akan terjadi pertobatan yang luar biasa 
Yoel 2:32 “Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan, sebab di 
gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan TUHAN; dan 
setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk orang-orang yang terlepas.” 
 
KAMU AKAN MENJADI SAKSIKU 
Apa yang terjadi setelah Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan Yesus dan memberikan 
kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi-Nya? 
1. Khotbah singkat Petrus membuat 3.000 orang bertobat 
Jika Saudara membaca kotbah Petrus di Kisah 2, hanya dalam waktu yang singkat 3.000 orang 
bertobat. Ini bukan hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi hari-hari ini akan terjadi pertobatan 
yang luar biasa, yang lebih dahsyat lagi. 
Untuk itu persiapkan diri Saudara, hidup kudus, sungguh-sungguh dan banyak berbahasa roh. Yang 
penting bukan apa yang Saudara khotbahkan tetapi hidupmu yang membuat banyak orang 
bertobat. 
 
2. Terjadi tanda-tanda dan mujizat “Sign and Wonder.” 
Tanda-tanda dan mujizat yang Saudara lihat hari-hari ini, Tuhan katakan bahwa itu baru permulaan 
sebab Saudara akan melihat hal-hal yang lebih dahsyat lagi.  
 
3. Tuhan mencurahkan “Roh Memberi” 
Kis 4:34 “Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka...”  
Mengapa tidak ada yang berkekurangan di antara mereka pada waktu itu? Sebab Tuhan 
memberikan kepada mereka roh memberi yang berlebihan, sehingga tidak ada yang kekurangan 
sebab mereka semua menjadi berkecukupan malah berlimpah di dalam segala hal!.  
 
MENJADI SAKSI YESUS 
Untuk menjadi saksi Yesus ada beberapa hal yang harus kita persiapkan, yaitu:  
1. Dipenuhi dengan Roh Kudus - Kis 2 
Ada beberapa tanda yang terjadi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu: 
a. Lidah-lidah seperti nyala api  



“Api” turun ke atas kita untuk membersihkan semua kekotoran-kekotoran yang ada di dalam diri 
kita. Api juga diturunkan untuk melihat apakah yang Saudara bangun selama ini sudah benar? Yang 
pasti fondasinya Tuhan Yesus, lalu diatasnya kita membangunnya atas dasar apa? Emas, perak, batu 
permata ataukah kayu, rumput kering atau jerami. Kita bisa mengetahuinya setelah api Tuhan 
turun. Karena begitu api turun, akan jelas terlihat yang dibangun selama ini itu dari apa? Jika kita 
membangunnya dari kayu, rumput kering dan jerami sudah pasti akan terbakar. Tetapi jika 
Saudara membangunnya dari emas, perak, batu permata jelas jika dibakar tidak akan terbakar. 
 
b. Suara gemuruh seperti tiupan angin keras 
“Angin” tidak diketahui datangnya dari mana, namun kita mengetahui arahnya kemana. Setelah kita 
dibersihkan oleh Tuhan melalui api, maka Dia akan memberikan arahan kepada kita. Dia akan 
memimpin kita untuk menjadi saksi-Nya melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan 
selama Dia masih ada di bumi ini.  
Tuhan berkata: “Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan-
pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu.”  
 
2. Pergi dan menghasilkan buah - Yoh 15:16 
Alkitab katakan bahwa bukan kita yang memilih Dia, tetapi Dialah yang memilih kita. Menjadi saksi 
Yesus itu harus selalu berkata: “Benar, segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau dan kepada 
Engkau. Biarlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya untuk Engkau saja.” 
 
KORBAN PERSEMBAHAN 
Tuhan ingatkan melalui Rom 12:1 "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, 
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati."  
Apakah Saudara mau mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup yang kudus 
dan yang berkenan kepada Tuhan? Yang dimaksud persembahan di sini adalah korban 
persembahan. Korban pastilah sesuatu yang sakit dan tidak enak, bukan ketika kita dalam keadaan 
yang senang lalu kita memberikan persembahan. Bukan itu yang dimaksudkan. 
Ada beberapa korban persembahan yaitu: 
a. Korban Ucapan Syukur 
Korban persembahan ucapan syukur itu dilakukan selagi kita masih hidup, sebab ketika kita sudah 
meninggal itu sudah tidak bisa dilakukan. Persembahan yang kita berikan harus kudus dan 
berkenan kepada-Nya.  
 
b. Korban untuk Mengampuni   
Ini pun hanya bisa dilakukan selagi kita masih hidup, jika kita sudah meninggal, kita sudah tidak 
bisa mengampuni lagi. Untuk mengampuni seseorang karena dia telah berbuat baik, tentu saja 
mudah, tetapi sekarang kita diminta untuk mengampuni orang yang kepadanya mungkin kita 
pernah berkata, “Gara-gara kamu saya jadi begini...” Justru di sini kita disuruh untuk mengampuni!.  
Tetapi kalau Tuhan menyuruh kita untuk memberikan korban pengampunan, itu artinya kita pasti 
bisa melakukannya.  
Ada kuasa yang luar biasa dari korban memberi pengampunan! Sebab kalau kita tidak bisa 
mengampuni itu sungguh menyesakkan hati. Tetapi kalau kita mudah mengampuni - meskipun 
untuk itu harus berkorban dan dipaksa untuk bisa mengampuni, maka Tuhan akan menolong kita, 
asalkan kita mempunyai kemauan yang keras untuk mau mengampuni dan memberikan korban 
untuk mengampuni.  
 
c. Korban untuk Memberi 
Artinya disini, orang yang memberi dalam kekurangannya. Luk 21:1-4 menceritakan “Ketika Yesus 
mengangkat muka-Nya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam 
peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. 
Lalu Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari 



pada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi 
janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.” Korban memberi 
seperti itulah yang Tuhan kehendaki yaitu memberi dari kekurangannya. 
Ada saatnya dimana Tuhan menguji kita dalam hal ini. Apakah di antara Saudara ada yang 
mengalami ujian dari Tuhan seperti ini! Jangan kalah, tetapi justru Saudara harus menang! Amin.  
 
TAHUN AYIN - 5770 
Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang Tahun Ayin. Ayin berbicara tentang mata 
Tuhan dan juga mata kita. Pada waktu itu Tuhan berbicara melalui Mzm 32:8 “Aku hendak 
mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, 
mata-Ku tertuju kepadamu.” Tuhan mau mengajar, menuntun kita asalkan mata kita selalu tertuju 
kepada-Nya. Mzm 123:1-2 “... Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan 
tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah 
mata kita memandang kepada TUHAN, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita."  
Seperti ketika Tuhan Yesus mengunjungi dua orang bersaudara Marta dan Maria. Mari kita lihat 
bagaimana cara kedua orang ini menyambut Tuhan Yesus. Cara Marta menyambut Tuhan Yesus 
berbeda dengan Maria, Marta sibuk sekali memasak, mungkin juga sibuk menyiapkan tempat tidur 
untuk Tuhan Yesus. Tetapi Maria menyambut Tuhan Yesus tidak dengan demikian, dia duduk dekat 
kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan perkataan-Nya. Yang dilihat hanyalah wajah Tuhan 
Yesus sambil terus mencerna apa yang Tuhan Yesus katakan dan dia masukkan perkataan-Nya itu 
ke dalam pikiran dan hatinya untuk dilakukan. 
Lama-lama Marta tidak tahan melihat hal itu dan akhirnya ‘complain’ kepada Tuhan Yesus, tetapi 
apa jawab Tuhan Yesus? “Marta... Marta engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, 
tetapi Maria, dia telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.”  
Di mata Tuhan duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan-Nya itu adalah yang 
terbaik!.   
 
TAHUN AYIN ALEPH - 5771 
Pada tanggal 08 September 2010 setelah jam 6 sore, penanggalan Yahudi akan beralih dari tahun 
5770 (Tahun Ayin) menjadi 5771 (Tahun Ayin Aleph).  
Tuhan selalu berbicara kepada kita tentang tahun-tahun 
yang luar biasa yang akan kita alami di hari-hari ke depan. 
Gembala Pembina pernah mendengar ada seseorang yang 
berkata: “Pak Niko mengapa ya? Dari angka-angka 
diterjemahkan profetik-profetik... koq seperti mistik?” 
Kalau kita pelajari sebenarnya Alkitab terdiri atas 3 bagian, 
yaitu: 
a.  50% tentang sejarah umat manusia. 
b. 22% tentang petunjuk bagaimana kita harus hidup 
di masa kini dan bagaimana cara kita memperlakukan 
orang lain, dan  
c. 28% tentang nubuatan-nubuatan. 
Kalau kita tidak terlalu suka dan tidak terlalu mengerti kepada hal-hal yang profetik/nubuatan, 
berarti kita tidak percaya kepada yang 28% dari isi Alkitab. Dan kita tahu bahwa kita adalah orang-
orang yang mau menerima 100% isi dari Alkitab. 
Aleph berbicara tentang angka 1 (satu) dan ini berbicara tentang: 
 
1. ALEPH - YANG PERTAMA, TERUTAMA, DAN PRIORITAS. 
 
a. Yang Pertama 
Yang pertama berbicara tentang Tuhan Yesus. Nomor satu adalah Tuhan Yesus. Saudara hanya 
berharap kepada Tuhan Yesus saja dan jangan kepada yang lain-lain!.  



Hari-hari ini jika kita amati yang nomor satu ramai dibicarakan orang adalah tentang: Nomor satu 
adalah kekuatan diri sendiri, padahal sesungguhnya tidak! Mereka berkata, “Aku bisa!... Saya 
bisa!...”, dan sesungguhnya tidak benar!. Karena yang benar, seharusnya: “Bersama Tuhan Yesus, 
saya bisa!”.  
Hari ini Tuhan berkata bahwa yang menjadi nomor satu adalah: Tuhan Yesus! Jangan 
mengandalkan manusia! Dan jangan mengandalkan kekuatannya sendiri! Sebab seperti tertulis 
dalam Yer 17:5, 7 “Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan 
kekuatannya sendiri,... Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya 
pada TUHAN!” 
Yang harus menjadi nomor satu adalah TUHAN YESUS. Haleluya!  
 
b. Yang terutama 
 Selain memiliki arti yang pertama, Aleph juga berbicara tentang yang terutama.  
Rm 11:36 “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya!” 
Saudara tujuan dari hidup ini yang terutama adalah memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya supaya 
kita bisa memuliakan Tuhan? Tuhan Yesus berkata dalam Yoh 15:8 “Dalam hal inilah Bapa-Ku 
dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-
Ku.” Tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak? Yoh 15:7 menjelaskan “Jikalau 
kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu...” Artinya kita percaya kepada 
Tuhan Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juruselamat kita serta intim dengan-Nya. Dan 
biarlah firman-Nya ada di dalam hati kita, apa yang dikatakan-Nya itulah yang kita lakukan. 
Mungkin entah mengerti atau tidak, sepertinya kita mengalami “kerugian” dalam melakukan 
perintah-Nya, tetapi tetap kita lakukan saja! 
Hari-hari ini Tuhan sedang mencari buah, yaitu tentang karakter dan buah roh. Tuhan katakan yang 
nomor satu kita harus perhatikan adalah karakter. 
 
c. Prioritas 
“Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan 
kami minum? Apakah yang akan kami pakai?” (Mat 6:31-33) 
Yang menjadi prioritas kita hari-hari ini adalah: “carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, 
maka semuanya... (yaitu apa pun yang Saudara perlukan) itu akan ditambahkan kepadamu.” 
Menjelang kedatangan-Nya yang sudah semakin singkat ini, Saudara dan saya diminta Menjadi 
Saksi Yesus! Inilah prioritas yang harus kita kerjakan.  
 
2. KERENDAHAN HATI 
Huruf Ibrani itu terdiri dari 22 huruf, tetapi ada 2 huruf di antaranya 
yang disebutkan tidak bersuara atau “silent letter” dan itu justru 
adalah Ayin dan Aleph; dan ini diterjemahkan sebagai kerendahan 
hati. Jadi, pada waktu orang yang rendah hati ditegor, dinasehati atau 
mungkin didisiplinkan, dia pasti diam atau berdiam diri. Dari 
mulutnya hanya keluar kata-kata, “Ya, Tuhan... Ya Tuhan...”. Salah satu 
contoh orang yang rendah hati adalah Daud. 
Mat 5:5 “Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka 
akan memiliki bumi.” Yak 4:6 “Allah menentang orang yang congkak, 
tetapi mengasihani orang yang rendah hati.”  
Kerendahan hati adalah karakter daripada Tuhan Yesus, itu 
merupakan bagian daripada kasih. Jangan menjadi orang yang 
sombong, karena Alkitab berkata “Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat.” (Ams 29:18) Kalau 
tidak ada visi rakyat menjadi liar.  
Bila suatu gereja memiliki visi maka visi itu haruslah dibagikan kepada jemaatnya. Jika visi sudah 
diberikan tetapi mereka tidak menangkap visi tersebut maka mereka akan menjadi liar. Karena 



pada waktu visi diberikan maka pengurapan juga diberikan dan itu yang akan mengajar kita untuk 
mengerti hal-hal yang selama ini tidak kita mengerti.  
 
 
Jika Tuhan memberikan visi selalu disertai dengan pengurapan. Untuk mengerti visi itu tidak 
mudah, tetapi jika hanya mengetahui visi itu mudah. Untuk mengerti visi kita harus tahu apa yang 
harus kita lakukan, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mendapatkan pengurapan. Masalahnya 
bagaimana cara kita menangkap pengurapan yang dari Tuhan? yaitu dengan tinggal tetap di dalam 
firman-Nya.  
Ada 2 hal yang membuat pengurapan kita menjadi berfungsi atau tidak, yaitu 1. Kerendahan Hati, 
dan 2. Kesombongan. Saudara tinggal memilih, mau rendah hati atau sombong? Di dalam Alkitab, 
orang yang sombong, bisa dikatagorikan dengan orang yang terlalu berhikmat. Pkh 7:16-17 
“Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat; mengapa engkau akan 
membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh! Mengapa engkau mau mati 
sebelum waktumu?”  
Rahasia agar kita memiliki kerendahan hati adalah “Percayalah kepada TUHAN dengan segenap 
hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, 
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah 
akan TUHAN dan jauhilah kejahatan; itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan 
tulang-tulangmu.” (Ams 3:5-8). Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


