
Pesan Gembala 

The Great Commision 

Shalom,  
Tepat pada saat pergantian tahun dari Tahun Ayin (5770) menjadi Tahun Ayin Aleph (5771) tanggal 8 
September 2010  setelah pukul 18:00, para wakil dari bangsa-bangsa yaitu para penatuanya naik ke 
mimbar dan berdoa dalam  bahasa masing-masing di konvokasi doa “Jerusalem House of Prayer for All 
Nation.” Mereka kemudian meniup shofar dan merayakan tahun baru itu sebagai sesuatu yang luar 
biasa yang akan Tuhan kerjakan ke depan ini.   
Dua hari setelah tanggal pembukaan, yaitu pada tanggal 10 September 2010, giliran Gembala Pembina 
menjadi pembicara. Menjelang sesi tersebut, Gembala Pembina bercakap-cakap dengan Tom Hess 
(Ketua “Jerusalem House of Prayer for All Nations”)  
Tiba-tiba Tom Hess berkata demikian, “Ps. Niko, saya mendapat visi 2 minggu yang lalu. Tuhan berbicara 
begitu kuat dan ini untuk tema kita tahun depan, yaitu tentang 'The Great Commission' (Amanat Agung 
Tuhan Yesus), yang diambil dari Kis 1:8!”.  
Mendengar ini Gembala Pembina sangat terkejut, sebab 
bukankah itu pesan Tuhan kepada kita hari-hari ini? Lalu Tom 
Hess melanjutkan, “Ini sangat kuat sekali sehingga sekarang 
saya membuat tulisan yang ditaruh di dinding tentang 'The 
Great Commission' – Kis 1:8 yang diterjemahkan ke dalam 12 
banyak bahasa.” Jadi wujudnya seperti Doa Bapa Kami yang 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seperti yang ada di 
Tanah Perjanjian di mana terjemahan bahasa Indonesia pun 
ada di sana. Setelah Tom Hess selesai bercerita, lalu Gembala Pembina berkata, “Tahukah Anda bahwa 
sebentar lagi saya mau menyampaikan tentang Kis 1:8?” Mendengar ini Tom Hess sangat terkejut! Dia 
naik ke atas mimbar dan berkata, "Saya sangat terkejut ketika mendengar Ps. Niko akan berbicara 
tentang Kis 1:8!”. 
 
Beberapa bulan terakhir ini sehubungan dengan Tuhan berkata “Aku datang segera”, maka pertengahan 
tahun 2010 pesan Tuhan yang sangat...sangat...sangat kuat, (saya belum pernah menyebutkan kata 
“sangat” ini hanya 1x, saya selalu menyebutkan kata “sangat” ini sebanyak 3 kali.) dari Kis 1:8 yang 
berkata, “...Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan 
menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.”  
Yerusalem, bisa diartikan di antara keluarga. Yudea, bisa diartikan di antara orang-orang yang seiman 
atau orang-orang yang sebangsa. Samaria, bisa diartikan di antara orang-orang yang tidak seiman atau 
bangsa-bangsa lain. 
Tuhan mengingatkan kita bahwa, "Kamu akan menjadi saksi-Ku!", kata Tuhan. Karena itu Roh Kudus 
akan dicurahkan untuk memberikan kita kuasa. 
 
PERSIAPAN MENJADI SAKSI YESUS 
Bagaimana cara Tuhan mempersiapkan murid-murid-Nya untuk menjadi saksi Yesus 2000 tahun yang 
lalu? yaitu dengan cara 120 murid-murid-Nya berada di kamar loteng,  mereka sedang berdoa bersama-
sama dengan bertekun dan sehati, tiba-tiba 10 hari setelah mereka berdoa, terdengarlah tiupan seperti 
angin keras, lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka masing-masing. 
Mereka penuh dengan Roh Kudus, menerima kuasa itu dan mereka menjadi saksi Yesus yang luar biasa. 
Haleluya! 



Perhatikan baik-baik, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu akan terjadi lagi! Hari-hari ini Roh Kudus 
sedang turun dalam bentuk Api dan Angin. 
 
1. Api. 
Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam kita, yaitu hal-hal yang tidak berkenan di 
hadapan Tuhan!  
 
2. Angin.  
Yang akan mengarahkan kita. 
 
Memang sebelum kotoran-kotoran atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dibakar, kita 
tidak akan mengerti sepenuhnya tuntunan Tuhan. Karena itu, relakan hati Saudara. Setelah itu engkau 
akan peka.  
 
PENGHUKUMAN/ PENDISIPLINAN 
Beberapa waktu yang lalu, Gembala Pembina menelpon Pdt. Alex Abraham Tanusaputra, karena sudah 
cukup lama beliau tidak pernah berbicara tentang visi. Beberapa hari yang lalu, beliau berkata "Nik, 
Tuhan berpesan kepada saya, bahwa ke depan ini akan ada banyak penghukuman!” 
Kalau mendengar kata 'penghukuman' mungkin Saudara menjadi agak tegang, tetapi bolehlah kita ganti 
kata 'penghukuman' tersebut dengan 'pendisiplinan'. Jadi, 'penghukuman', 'pendisiplinan' atau 'hajaran' 
seorang ayah kepada anaknya itu akan banyak terjadi ke depan ini. Saya amin-kan hal ini karena kita pun 
mendapatkan hal yang sama. 
 
Siapakah yang akan mengalami peng-hukuman / pendisiplinan?  
1. Penghukuman Bagi Yang Tidak Percaya 
Tuhan Yesus berkata dalam Yoh 3:16 - 18, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan 
untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barangsiapa percaya kepada-
Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia 
tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.”  
Saudara, dengarkan baik-baik! Ke depan ini, orang yang tidak percaya akan dihukum! Kita tidak tahu 
seperti apa penghukumannya tersebut. 
2. Penghukuman Bagi Yang Tidak Mau Menginjil 
Orang yang tidak mau menginjil; yang tidak mau menjadi saksi Yesus, mereka juga akan dihukum.  
Rasul Paulus berkata “Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk 
memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil.” 
( 1 Kor 9:16 ) 
Saudara dengarlah, apa yang menjadi kata-kata Rasul Paulus itu seharusnya menjadi kata-kata kita. 
Kalau kita menginjil dan bisa memberitakan kabar baik kepada orang lain, itu bukan sebagai satu 
kesombongan atau 'gagah-gagahan', tetapi itu memang karena keharusan. "Celakalah aku, kalau aku 
sampai tidak menginjil”. 
 
Kisah Yunus 
Ingatkah Saudara akan kisah Yunus? Yunus adalah orang yang kenal Tuhan. Dia adalah orang yang dekat 
dengan Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan tugas kepadanya untuk menginjil ke Niniwe. “Bangunlah, 
pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai 
kepada-Ku.”  



Yunus memang mau disuruh Tuhan, tetapi Yunus bukan pergi ke 
Niniwe melainkan ke Tarsis yang letaknya berlawanan arahnya! 
Yunus ditugaskan untuk menginjil, tetapi dia tidak mau menginjil. 
Apa akibatnya? Dengan penentuan Tuhan, dia dihukum oleh Tuhan 
masuk perut ikan selama 3 hari 3 malam.   
Mari kita bayangkan sebentar seperti apakah masuk ke dalam perut 
ikan itu : 
· Gelap 
· Pengap 
· Baunya luar biasa 
Itulah upah bagi orang yang tidak mau menginjil. Disitu Tuhan 
memberikan 2 pilihan, bertobat mau menginjil atau tidak mau 
bertobat tidak mau menginjil. Puji Tuhan, Yunus memilih yang 

pertama, dia bertobat dan mau menginjil. Tuhan keluarkan dia dari mulut ikan, bukan dari duburnya 
ikan!  
Mungkin hari-hari ini Saudara dalam pendisiplinan, yang Tuhan mau adalah bertobat. Kalau didisiplinkan 
itu pasti ada apa-apanya, jadi bertobatlah!! Tuhan yang akan bicara. Kalau engkau bertobat akan 
selamat.  
Pertanyaannya, mengapa Yunus tidak mau menginjil kepada orang Niniwe atau orang Asyur? Ternyata 
dia itu benci kepada orang Niniwe karena mereka menyiksa orang Yahudi dengan kejamnya. Pikirnya, 
"Bangsa Niniwe adalah bangsa yang jahat, kalau sampai bertobat betapa enaknya nanti. Mereka 
seharusnya dihukum!” 
Saudara, orang yang hatinya kotor, mungkin karena kebencian, iri hati, kepahitan atau kesombongan, 
dia pasti sulit untuk menginjil! Mungkin kelihatannya menginjil, tetapi di hadapan Tuhan itu sebenarnya 
bukan menginjil.  Karena ada penolakan di dalam dirinya di mana hatinya sedang kotor. Hari ini Tuhan 
berpesan kepada kita, “Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar 
kehidupan”. (Amsal 4:23) Tuhan mau kita menginjil, baik tidak baik waktunya.  
Saudara, kalau hati kita sudah kotor maka kita akan malas-malasan untuk menginjil dan mungkin sudah 
mau pensiun. Semua itu adalah masalah di hati! Tetapi saat ini dikala kita sudah mendengar Firman 
Tuhan, yaitu satu pesan yang sangat...sangat...sangat kuat! Dia akan segera datang untuk kali yang 
kedua. Saudara dan saya diminta untuk menjadi saksi-Nya serta diminta untuk menginjil, yaitu 
memberitakan kabar baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin! 
 
TAHUN AYIN ALEPH  
1. AYIN  
Ayin berarti angka 70, di mana huruf Ibrani Ayin itu seperti 
sebuah mata yang berbicara tentang mata Tuhan dan mata kita. 
Sebuah mata yang akan menuntun kita untuk menjadi saksi 
Yesus.  
Mazmur 32:8 berkata, “Aku hendak mengajar dan menunjukkan 
kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak memberi 
nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.”  
Kita semua tentu membutuhkan tuntunan, arahan dan nasihat 
Tuhan, karena itu mata kita harus tertuju juga kepada Tuhan.  
Mazmur 123:2 berkata, “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 Maria yang senantiasa duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataan-Nya, itulah 
yang juga harus kita lakukan. 
Bagaimana sikap hati dari orang-orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan? Tuhan 
mengungkapkan itu melalui Aleph. 
Jadi dari Tahun Ayin (70) menjadi Tahun Ayin Aleph (71). 
 
2. ALEPH 
a. Pertama, Terutama dan Prioritas 
Aleph itu berarti 1 (satu) dan ini berbicara tentang yang pertama, yang terutama dan prioritas. Siapakah 
yang terutama? TUHAN YESUS! Jangan lupa, yang nomor satu adalah Yesus, berharap hanya kepada Dia, 
hanya kepada Tuhan serta hanya mengandalkan Tuhan. Biarlah yang terutama dalam hidup ini adalah 
meninggikan Nama Tuhan Yesus.  
Saudara, yang pertama adalah Tuhan Yesus dan yang terutama adalah memuliakan Dia!  
Roma 11:36 berkata, “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya!”. 
 
b. Kerendahan Hati 
Saudara, huruf Ibrani itu terdiri dari 22 huruf, tetapi ada 2 huruf di antaranya yang disebutkan tidak 
bersuara atau ‘silent letter’ dan huruf itu justru adalah Ayin dan Aleph; dan ini diterjemahkan sebagai 
kerendahan hati. Jadi, orang yang rendah hati itu tidak bersuara. Jika Saudara mau melihat orang itu 
rendah hati atau tidak, lihat saja jika dia tidak bersuara, dia diam, dia sungguh-sungguh itu artinya orang 
yang rendah hati, tapi jika sedang didisiplinkan itu suaranya meninggi itu artinya sombong. “Allah 
menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.” Orang yang rendah hati 
adalah orang yang senantiasa memandang kepada Tuhan dan melihat hanya kepada Tuhan saja.  Seperti 
dalam Amsal 3:5-8 “...janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala 
lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak...” 
Itulah orang sombong, orang yang sombong tidak akan mendengar suara Tuhan dan dia tidak akan 
memandang kepada Tuhan. Tapi orang yang rendah hati akan melihat tanda yang diberikan oleh Tuhan.   
 
c. Huruf Aleph itu nilainya 1000 
Aleph itu berarti 1, tetapi Aleph ini juga bisa berarti seribu dengan cara penulisan sbb: 1,000 Saudara, 
‘000’ tanpa angka ‘1’ di depannya tentu tidak ada artinya, karena hanya kosong belaka. Tetapi ‘1’ tanpa 
‘000’ tetap ada artinya, yaitu 1 (satu).  
Siapakah yang dimaksud dengan ‘1’ ini? TUHAN YESUS! 
Siapakah yang dimaksud dengan ‘000’? Kita semua! 
Tanpa Tuhan Yesus...tanpa yang ‘1’ ini, kita tidak berarti apa-apa.  
 
Rasul Paulus berkata “Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana 
keadaan kamu, ketika kamu dipanggil: menurut ukuran manusia 
tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang 
berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang 
bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang 
berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk 
memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang 
hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih 
Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada 
seorang manusiapun yang memegahkan diri di hadapan Allah.” (I Kor 1:26-29).  



Kuncinya adalah jangan ada yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jika kita lihat ada berapa orang 
yang jatuh karena kesombongan. Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang 
rendah hati. Orang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. 
Contoh: Mengapa Paulus orang yang pintar, tetapi pelayanannya tidak ditaruh di orang Yahudi, 
melainkan di orang luar? Artinya jika dia ditaruh di luar orang Yahudi, artinya dia juga menjadi orang 
yang bodoh bagi orang luar karena tidak mengerti. 
Sebaliknya Yohanes, Petrus adalah seorang nelayan yang bodoh luar biasa, orang yang tidak terpelajar, 
mereka dipakai Tuhan di antara orang-orang Yahudi yang rasanya pintar, tetapi setelah mereka melihat 
Yohanes dan Petrus mereka tidak bisa apa-apa. 
Di dalam setiap pelayanan, Gembala Pembina selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? 
Kalau bukan Tuhan yang memberikan pelayanan semuanya hanya kosong belaka. Untuk merubah 
seseorang perlu otoritas Tuhan.  
 
LAKUKAN SEPERTI YANG TUHAN LAKUKAN 
Tahun yang lalu ketika Gembala Pembina berada di atas Danau Galilea, beliau membeli sebuah gambar 
yang berjudul “Miracles of Jesus in Galilee”. Gambar ini menceritakan mujizat-mujizat yang pernah 
Tuhan Yesus lakukan di Danau Galilea.  
Ketika Gembala Pembina sedang melihat-lihat gambar 
tersebut, tiba-tiba ada sinar putih yang datang kepada 
Gembala Pembina dan beliau menangis ketika itu, dia tahu 
bahwa Tuhan Yesus sedang menghampirinya. Disitu Tuhan 
berbicara, “Kamu akan melakukan seperti yang Aku lakukan!”. 
Haleluya!  
Saat itu yang terlihat jelas adalah gambar 153 ekor ikan. 
Apakah Saudara hari-hari ini sudah mendapatkan Dan ketika 
itu yang saya lihat paling jelas pada gambar tersebut adalah 153 ekor ikan. Apakah Saudara hari-hari ini 
sudah mendapatkan 153 ekor ikan yang berbicara tentang berkat Tuhan tersebut?  
Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Gembala Pembina, yaitu perkataan yang sering disampaikan kepada 
Saudara, “Kalau engkau percaya kepada-Ku, Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang 
Aku lakukan, bahkan yang lebih besar dari itu!”. Haleluya! 
Dan Tuhan berkata dengan jelas ketika Gembala Pembina diurapi, “Engkau akan melakukan pekerjaan-
pekerjaan yang lebih besar dari yang Aku lakukan pada waktu Aku di bumi!”. 
 
Di depan kita, yang namanya mujizat-mujizat itu akan lebih lagi terjadi!. Tetapi jangan ada di antara 
Saudara yang berkata, “Ah, ini tidak mungkin! Itu tidak mungkin! Saya masih ragu-ragu!”. Di hadapan 
Tuhan jangan sekali-sekali Saudara berkata seperti itu. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tidak 
mungkin! Semua mungkin bagi orang yang percaya kepada Dia. Haleluya! Amin (Sh). 
 

       Pesan Gembala Pdt. DR.Ir.Niko Njotorahardjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ada suara yang berseru-seru . 
(The voice of One Crying) 

 
Yes 40:3-5 merupakan ayat profetik yang berbicara tentang pelayanan Yohanes Pembaptis.  

Yohanes disebut sebagai “Nabi Perjanjian Lama” yang terakhir, sebab dialah orang yang 
memperingatkan umat Tuhan tentang penghakiman Allah dan kedatangan-Nya yang kedua. Tetapi di 
dalam kitab-kitab Injil, Yohanes digambarkan sebagai nabi yang berseru-seru di padang gurun. Ia 
memperingatkan orang-orang agar bersiap sedia menghadapi suatu hal yang baru, yang sedang 
dikerjakan Allah.  

PERSIAPKAN JALAN BAGI TUHAN 

(Prepare the Way of the Lord)  

Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan nabi Yesaya ketika ia berkata: “Ada suara orang yang berseru-
seru di padang gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya.” (Mat 3:3). Kata 
Ibrani untuk kata mempersiapkan (to prepare) dalam Yes 40:4 adalah panah (paw-naw) yang 
didefinisikan sebagai berputar/berbalik (to turn, return) atau mempersiapkan (to prepare). Jadi 
“Persiapkan jalan untuk Tuhan, …..” dapat pula diartikan “Berbaliklah kepada Jalan Tuhan, …..” 

SETIAP LEMBAH HARUS DITUTUP  

(asli: ditinggikan) 

(Every Valley Shall be Exalted) 

Lembah berbicara tentang kerendahan hati. Mereka yang merendahkan hatinya akan ditinggikan Tuhan 
(Exalted). Padang gurun menolong kita untuk merendahkan hati kita! Ingat!!! Kisah tentang anak yang 
hilang, ia baru menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya hanya dapat ia peroleh di rumah 
bapanya. Itu mereka sadari setelah ia mengalami kehabisan semua hartanya, dan makan makanan babi. 
Apa yang dikerjakannya di dunia ternyata semuanya sia-sia dan hampa.  

Musa 

Musa berusaha membawa bangsa Israel dengan caranya sendiri ketika masih berusia 40 tahun. Dia tahu 
dialah orang yang dipanggil Tuhan! Walaupun ia adalah seorang pilihan Tuhan ia masih berusaha untuk 
melakukan panggilannya dengan kekuatan dan hikmat Mesir. Gunung “kekuatan diri sendiri” inilah yang 
harus diratakan. Tetapi setelah 40 tahun di padang gurun, akhirnya ia siap untuk melakukan penggilan 
dengan cara Allah. Padang gurun telah membantu Musa untuk merendahkan hatinya di bawah tangan 
Tuhan yang ajaib. 
 

Yunus 

Yunus lari dari panggilan Tuhan dan memilih untuk pergi ke jalur penderitaan. Tetapi setelah 3 hari di 
dalam perut ikan, ia sadar dan merendahkan hati dan meratap “Mungkinkah aku memandang lagi 



baitNya yang kudus?” (Yun 2:4). Berada dalam perut ikan merupakan pengalaman padang gurun bagi 
Yunus, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, maka Allah meninggikan dirinya yaitu memberitakan pesan 
Tuhan kepada kota Niniwe yang jahat. 

Jika kita memilih untuk merendahkan diri seperti Yunus, Tuhan akan mengurapi kita untuk 
memproklamirkan Firman-Nya kepada dunia, sehingga kita akan melihat tuaian jiwa-jiwa yang sangat 
besar jumlahnya. Tuhan sedang mempersiapkan gereja-Nya untuk memanifestasikan kemuliaan-Nya 
dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bangsa-bangsa akan menyembah Tuhan dengan 
kesukaan besar. Setiap orang dalam gereja yang benar akan ambil bagian dalam penuaian besar. Namun 
daging tidak akan mendapat bagian dalam kemuliaan-Nya. 

Yehezkiel 

Tuhan membawa Yehezkiel ke lembah yang dipenuhi oleh tulang-tulang dan bertanya apakah yang 
dilihatnya? Yehezkiel melihat tulang-tulang yang sangat kering semua dagingnya sudah lepas! Ini adalah 
gambaran dari umat Israel. Tuhan membuang setiap kesombongan dalam daging di lembah rendah hati! 
Tulang-tulang itu tampak tidak berdaya, sangat kering. Tuhan yang Maha Kuasa memandang kepada 
Yehezkiel dan bertanya, “dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?” Mungkin Yehezkiel berpikir 
dalam dirinya sendiri, “Mereka tampak tidak berdaya, mereka tidak akan dapat hidup kembali, tetapi 
saya tidak berani berkata demikian kepada Tuhan perihal umat-Nya.” Sehingga dengan bijaksana ia 
menjawab, “Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui.” Lalu Tuhan berkata, “Bernubuatlah mengenai 
tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah Firman Tuhan! 
Kemudian, Yehezkiel memperkatakan Firman Tuhan di bawah inspirasi Ilahi, ucapan nubuatannya 
menyebabkan nafas kehidupan kembali dan menghidupkan tulang-tulang kering tersebut. (Yeh 37:10). 

Yusuf 

Yusuf adalah seorang pemuda yang cinta Tuhan dengan ada sedikit kebanggaan ketika mendapatkan 2 
mimpi yang menggambarkan bahwa ia akan memerintah atas saudara-saudaranya. Namun, 13 tahun 
kemudian setelah ia diproses, ia merendahkan hatinya. Ketika saudara-saudaranya kembali kepadanya 
ia tidak berkata, “Bukankah sudah kukatakan bahwa Allah memanggilku untuk memerintah kalian.” 
Sebaliknya, ia melayani mereka. Seperti inilah yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dalam 
kerajaan Allah. 

Ada banyak orang dalam gereja yang akan menjadi seorang pendahulu/ pembuka jalan seperti Yusuf. 
Para pembuka jalan ini akan masuk proses latihan di padang gurun, sementara yang lainnya dalam 
gereja tidak akan mengalami hal-hal yang dialami oleh para pembuka jalan yaitu bagaimana mereka 
harus memiliki ketahanan dalam latihan. Ketika para pemimpin ini siap, Tuhan akan membawa sisanya 
masuk ke padang gurun “masa kekeringan”. Mereka yang mengalami kekeringan akan datang kepada 
para pembuka jalan seperti saudara-saudara Yusuf, maka terjadi perubahan dalam kepemimpinan. Para 
pemimpin yang sebelumnya memerintah karena kuasa. Sekarang akan datang kepada orang-orang yang 
pernah mereka kuasai dan melayani mereka di bawah kepemimpinan mereka.  

Karakter Tuhan akan berkembang dalam kehidupan mereka. Jika mereka memiliki kerendahan hati, 
mereka tidak akan minta untuk dilayani tetapi lebih memilih untuk melayani dan Tuhan akan 
meninggikan mereka.  

Perhatikan!!! Semua yang memanggil nama Tuhan, mempunyai 2 pilihan : 

1. Saudara merendahkan hatimu sendiri, atau 



2. Saudara akan direndahkan pada hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. 

Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan! 

SETIAP GUNUNG DAN BUKIT DIRATAKAN 

(Every mountain and hill shall be made low) 

Daud 

Gunung dan bukit berbicara tentang keangkuhan/ kesombongan manusia (pride of man). Setiap 
kesombongan harus diratakan. Kita harus membuat definisi untuk sombong. Keberanian sering disalah-
artikan menjadi kesombongan. Ketika seseorang memiliki kepercayaan diri di dalam Tuhan, sering 
dianggap sombong. Ketika Daud tiba di medan pertempuran di mana kakak-kakaknya sedang bertempur 
dan melihat raksasa yang mencemooh barisan tentara Allah, Daud berkata,”Apakah yang akan dilakukan 
kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? 
Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemooh barisan dari pada Allah yang 
hidup?” (I Sam 17:26). Respon Daud yang penuh percaya diri ini membuat kakaknya yang tertua 
menuduhnya sombong. 

“Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata: ”Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah 
kautinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu 
(your pride) dan kejahatan hatimu… (I Sam 17:28).  

Eliablah orang yang sombong. Mungkin ia masih kecewa karena Samuel telah mengurapi adiknya yang 
masih kanak-kanak untuk jadi raja Israel yang berikutnya, dan bukan dirinya. Apakah Tuhan tidak 
memilih Eliab karena sombong hatinya? Seringkali kita menuduh orang lain atas hal-hal yang 
sesungguhnya merupakan peperangan diri kita sendiri. 

Uzia 

Ada seorang raja dari Yehuda yang bernama Uzia, seorang keturunan raja Daud. Uzia dinobatkan 
menjadi raja saat berusia 16 tahun, saat itu ia mencari Tuhan sungguh-sungguh. “Dan selama ia mencari 
Tuhan, Allah membuat segala usahanya barhasil” (II Taw 26:5). Tuhan sangat memberkatinya, ia 
berperang melawan Filistin dan mengalahkan mereka di banyak kota, juga mengalahkan orang Arab, 
Meunim, dan Amon. Ia memimpin bangsanya menjadi sangat kuat dalam bidang ekonomi dan 
militernya. Banyak kesuksesan yang dialami saat di bawah kepemimpinannya. Setelah Uzia menjadi 
kuat, tidak lemah, ia menjadi tinggi hati (II Taw 26:16) dan berhenti mencari Tuhan.  

Suatu hari Tuhan berkata kepada John Bevere, “John, kebanyakan dari mereka yang jatuh, jatuh pada 
saat mereka ada di masa kelimpahan bukan di saat-saat kekeringan.” Inilah jebakan kejatuhan dari 
kebanyakan orang Kristen. Ketika mereka baru diselamatkan, mereka lapar untuk mengenal Tuhan dan 
jalan-jalan-Nya. Mereka mencari dan percaya kepada-Nya dalam segala hal. Tetapi, ketika mereka 
memiliki pengetahuan yang hebat dan kuat dalam pengalaman-pengalamannya, sikap mereka berubah, 
mereka membuat doktrin sendiri dan membaca apa yang mereka percayai daripada mempercayai apa 
yang mereka baca. I Kor 8:1 berkata, “kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian 
membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun.” 

Semakin raja Uzia sombong, semakin ia menjadi religius. Ia menjadi tinggi hati dan masuk ke Bait Allah 
untuk “menyembah”. Kesombongan dan roh agamawi berjalan bergandengan, roh agamawi membawa 
seseorang merasa ia tampil rendah hati melalui penampilannya yang “rohani,” padahal sebenarnya ia 



sombong. Selain itu, kesombongan membuat seseorang terus diikat oleh roh agamawi karena ia terlalu 
sombong untuk mengakui bahwa dirinya sendiri sombong! Itulah sebabnya mengapa kesombongan di 
kamuflasekan (disembunyikan) dengan begitu baik dalam gereja. Kesombongan bersembunyi di balik 
topeng agamawi.  

Kesombongan agamawi dapat didefinisikan sebagai “memandang dirinya sendiri memiliki kemampuan 
untuk menjadi seperti Tuhan.” Memandang dirinya sendiri memiliki kemampuan untuk melakukan, 
mengetahui atau memiliki segalanya dengan caranya sendiri (walaupun seperti rohani), jauh dari jalan 
Tuhan. Akibatnya menjadikan dirinya sendiri sumber dan pusat dari segalanya dalam kehidupannya.  

Kita lihat bagaimana Yesus memandang dirinya: Yoh 5:19 Maka Yesus menjawab mereka, kata-Nya: 
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, 
jikalau tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan 
Anak.” Dalam bahasa Inggris “The Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do” 
Perhatikan bentuk kata kerja yang dipakai, yaitu menggunakan bentuk waktu sekarang (simple present 
tense: “to see”) dan bukan bentuk waktu yang lampau (past tense: “saw”).  

Roh agamawi berpegang apa yang Tuhan lakukan di masa lampau sementara menolak apa yang Tuhan 
lakukan sekarang. Kita lihat contohnya dari orang Farisi. Mereka bertingkah laku sangat suci, sementara 
hati mereka dipenuhi oleh kesombongan. Mereka berpegang pada apa yang telah Allah lakukan melalui 
Musa dan Abraham, sementara menolak manifestasi dari Anak Allah yang hidup di antara mereka. 
Penampilan mereja sangat rohani. Setiap minggu berpuasa, membayar perpuluhan, berdoa dengan 
panjang di depan umum, tetapi mereka lakukan itu semua dengan kekuatan sendiri. Hari ini kita juga 
menjumpai mereka yang berbahasa roh, membayar persepuluhan, beribadah dan melayani di gereja 
selama bertahun-tahun, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kesombongan. Mereka katakan bahwa apa 
yang mereka kerjakan mendapat inspirasi dari Tuhan, padahal nyatanya itu adalah kehendak dan jalan 
mereka sendiri yang dikerjakan dalam nama Yesus!. 

Mari kita kembali ke raja Uzia. Dalam II Taw 26:19-20 “Tetapi Uzia, dengan bokor ukupan di tangannya 
untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit 
kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam 
kepala Azarya dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya, ia sakit kusta pada 
dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan 
telah menimpakan tulah kepadanya.”  

Uzia sangat marah. Kesombongan selalu membenarkan diri sendiri. Pertahanan diri sendiri berpasangan 
dengan amarah. Seorang yang sombong akan menyalahkan orang lain dan memaklumi diri sendiri. 
Kemarahan Uzia ditujukan kepada para imam, tetapi masalahnya ada pada Uzia dan bukan pada para 
imam. Kesombongan telah membutakan Uzia. Akibatnya, Uzia ditulahi oleh lepra. Lepra yang tampak di 
permukaan tubuh itu merupakan manifestasi dari kondisi hati yang ada di dalam tubuh. Jadi lepra dalam 
apa yang muncul/ kelihatan, tetapi akarnya adalah kesombongan.  

Hal ini terjadi juga hari ini, kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, 
terutama dosa seks. Tuhan katakan kepada John Bevere perihal dosa seks di kalangan hamba-hamba 
Tuhan, ”John, akarnya bukanlah seksual, akarnya adalah kesombongan; dosa seks merupakan hasil dari 
benih kesombongan yang sudah tertanam di hati mereka.” 

Kesombongan harus diratakan sebelum kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yes 6:1 “Dalam tahun matinya raja 
Uzia aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubah-Nya memenuhi 



Bait Suci.” Yesaya tidak melihat kemuliaan Tuhan sampai Uzia mati, pesan Tuhan untuk kita hari ini 
“Gereja tidak akan melihat kemuliaan Tuhan sampai kesombongan mati!” 

TANAH YANG BERLEKUK-LEKUK MENJADI DATARAN 

(The Crooked places shall be made straight)  

Yes 40:4 berkata “...tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran” (the 
crooked places shall be made straight…). Kata Ibrani untuk “crooked” 
adalah aqob (aw-kobe) yang berarti “tidak benar, tidak jujur/illegal, 
penipuan, bengkok/tidak lurus, tercemar (fraudulent, deceitful, 
polluted, or crooked) sehingga  kita dapat membaca Yes 40:4 sebagai 
“tanah yang penuh dengan tipu daya harus menjadi tanah yang jujur.”  

Jika digabungkan dari Yes 40 ayat 3 dan 4, maka “Ada suara orang 
yang berseru-seru di padang gurun; berbaliklah kepada jalan Tuhan…. 
Tanah yang penuh tipu daya harus menjadi tanah yang jujur….” 

Di dalam Luk 1:16 berbicara tentang pelayanan Yohanes Pembaptis “ia akan membuat banyak orang 
Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka.” Yohanes Pembaptis diutus bukanlah kepada bangsa-bangsa 
non Yahudi (gentiles) yang belum mengenal nama Tuhan. Dia diutus kepada domba-domba yang 
tersesat dalam struktur religius dan kepada mereka yang telah meninggalkan struktur agamawi karena 
rasa ketidakpuasan, tidak mendapat dorongan dan dipermalukan. Pokok pelayanannya adalah 
memanggil umat Israel untuk berbalik kepada jalan-jalan Tuhan dan tidak terus berjalan menurut jalan-
jalan mereka sendiri, walaupun banyak dari mereka yang agamawi dan percaya dengan segenap hati 
bahwa mereka sedang berada dalam kondisi yang baik.  

Ribuan orang Israel pergi ke tempat ibadah dengan setia, tetapi sama sekali tidak menyadari kondisi hati 
mereka yang sebenarnya. Mereka tertipu, mereka pikir penyembahan dan pelayanan mereka diterima 
oleh Tuhan.  

Yohanes Pembaptis diutus untuk menampilkan kebohongan yang mereka percayai. Bangsa Israel 
percaya bahwa mereka dibenarkan karena mereka adalah keturunan Abraham yang memegang doktrin 
para tua-tua, membayar persepuluhan, berdoa, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan duniawi lainnya 
yang tidak terhitung jumlahnya, namun kenyataannya hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka tertipu. 
Yohaneslah orang yang menyatakan bahwa orang Israel tidak begitu saja berkenan di hadapan Allah 
hanya karena mereka adalah keturunan Abraham.  

Bangsa Israel harus sadar bahwa selama ini mereka tidak menaati Allah. Mereka perlu sesuatu untuk 
mempersiapkan diri menyambut kehadiran seorang utusan yang penuh kuasa yang akan dikirim Allah 
bagi mereka (Luk 3:16). 

Saat ini banyak orang yang juga tertipu, sama seperti yang dialami orang-orang di zamannya Yohanes 
Pembaptis, mereka tidak mengejar Tuhan tetapi mencari keuntungan sendiri. Mereka menggunakan 
nama Tuhan dan Firman Tuhan untuk menopang kasus mereka, Yesus telah dimasukkan ke dalam gaya 
hidup demi kemajuan pribadi mereka sendiri. Mereka percaya dengan berdoa, doa pengakuan dosa, ke 
gereja, membayar perpuluhan, berbahasa roh; mereka akan tetap dibenarkan terlepas dari bagaimana 
cara mereka hidup dan siap untuk menyambut kedatangan-Nya. Mereka tertipu!  



Banyak orang yang menyangka bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias (Luk 3:15), namun Yohanes 
mengatakan bahwa Mesias akan lebih berkuasa daripada dirinya. Tugas Yohanes adalah mempersiapkan 
orang-orang menyambut datangnya Kerajaan Allah (Luk 7:27) 

Yer 9:3-6 berkata “dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri; sungguh, mereka melangkah 
dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi TUHAN tidaklah mereka kenal….yang seorang menipu yang lain, 
dan tidak seorangpun berkata benar; mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta; 
mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat.” Tangisan hati Allah yaitu “Dimanakah orang-
orang yang berani benar di muka bumi ini?” Seseorang yang berbicara dengan dusta, ia akan mulai 
menganggap dusta tersebut sebagai suatu kebenaran. Ini adalah kebohongan seperti tertulis dalam Yak 
1:26 “Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu 
dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.” 

Jika kita lihat dari judul perikop dari II Tim 3:1-7 tentang “keadaan manusia pada akhir zaman.” Pada 
ayat 5 dikatakan “Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka 
memungkiri kekuatannya.” Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir (dimana kita berada saat ini), 
orang-orang dalam gereja akan berseru kepada nama-Nya, pergi ke gereja, bahkan bersukacita atas 
janji-janji Tuhan, namun mereka memungkiri kuasa Tuhan yang mampu mengubah keadaan mereka dari 
mengasihi diri sendiri menjadi mengasihi sesama; dari mencintai uang menjadi mencintai Tuhan; dari 
membual dan menyombongkan diri menjadi kerendahan hati. 

Paulus menggambarkan mereka sebagai “yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat 
mengenal kebenaran.” Mereka tidak pernah berubah, walaupun mereka memiliki kehidupan rohani, 
namun sesungguhnya mereka tidak mengenal Tuhan karena pikiran yang disesatkan. Mereka enggan 
mengenal Tuhan karena tipuan/ kebohongan (Yer 9:6). 

Hal yang terpenting adalah: Tuhan melihat hati! Keadaan benar seseorang ditentukan oleh hatinya 
bukan oleh tindakan-tindakannya/ kelakuannya. Yesus kembali untuk gereja yang kudus, bukan gereja 
yang suam-suam kuku atau dipenuhi oleh dosa. Salah satu definisi dari kekudusan adalah “dalam 
keadaan murni” Yesus katakan “Berbahagialah orang yang suci hatinya (pure in heart), karena mereka 
akan melihat Allah.” (Mat 5:8) Tuhan bukan mencari kekudusan yang tampak di luarnya saja, tetapi Dia 
menginginkan hati yang berubah dari dalam, karena hati yang murni akan menghasilkan tingkah laku 
yang murni pula. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perhatikanlah Keadaaanmu! 

Di Tahun 2010 ini tak henti-hentinya Tuhan berkata kepada kita semua untuk lebih intim lagi dengan 
Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tidak salah kalau Tuhan bekata melalui Nabi Hagai.  
Di dalam Hag 1:2-6 "Beginilah firman TUHAN semesta alam: Bangsa ini berkata: Sekarang belum tiba 
waktunya untuk membangun kembali rumah TUHAN!" Maka datanglah firman TUHAN dengan 
perantaraan nabi Hagai, bunyinya: "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-
rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, 
beginilah firman TUHAN semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! Kamu menabur banyak, tetapi 
membawa pulang hasil sedikit; kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang; kamu minum, tetapi tidak 
sampai puas; kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas; dan orang yang bekerja untuk 
upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang!” 
Selama bertahun-tahun bangsa Israel mengabaikan pembangunan Rumah Tuhan, mereka acuh tak acuh 
terhadap pembangunann Rumah Tuhan. Mereka hanya menyibukkan dirinya dengan urusan masing-
masing dan memperindah rumah mereka sendiri sehingga membuat Tuhan murka terhadap mereka dan 
berkat Tuhan tidak dirasakan oleh bangsa Israel. 
Firman Tuhan katakan “Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit; kamu makan, 
tetapi tidak sampai kenyang; kamu minum, tetapi tidak sampai puas; kamu berpakaian, tetapi badanmu 
tidak sampai panas; dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam 
pundi-pundi yang berlobang!” Apapun yang dikerjakannya tidak mendatangkan apa-apa. Itu semua 
karena rumah Tuhan tetap menjadi puing-puing.  
Mungkin kita juga merasakan bahwa apa yang telah kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya. Kita 
sudah berusaha melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan dengan menabur (memberi 
sesuatu kepada orang yang membutuhkan), memberikan perpuluhan, melayani Tuhan setiap hari 
gereja. Itu semua kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan berusaha untuk lebih dekat dengan 
Tuhan, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. 
 
PERHATIKAN KEADAANMU 
Hari-hari ini keadaan dunia tidak menyenangkan. Berbagai bencana terjadi di mana-mana seperti banjir, 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus dll. Kita sering bertanya mengapa ini semua terjadi? Mengapa 
bangsa Indonesia ini mengalami hal yang seperti ini? Itulah yang sering menjadi pertanyaan di dalam 
kehidupan kita. Apalagi jika bencana yang terjadi itu menimpa kehidupan kita atau keluarga kita. 
Rasanya sangat menyedihkan sekali. Lalu kita akan bertanya “Tuhan, mengapa malapetaka ini terjadi 
juga dalam kehidupan saya. Padahal saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan?” 
Hag 1: 7 dengan tegas mengatakan “Perhatikan Keadaanmu!” Kita diminta untuk memperhatikan 
kehidupan kita hari-hari ini. Perbaiki apa yang tidak baik di dalam kehidupan kita.  
Tahun 2010 adalah Tahun Pemulihan dan Kelimpahan. Apakah Saudara mengalami itu semua? Saudara 
sudah menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit; atau kita makan, tetapi tidak sampai 
kenyang; kita minum tetapi tidak sampai puas; kita berpakaian, tetapi badan kita tidak panas; dan kita 
bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang! sekali lagi Tuhan katakan: 
“Perhatikan Keadaanmu.!” 
Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tuhan mengingatkan kita apakah Rumah Tuhan 
sudah berdiri dengan baik di dalam kehidupan kita? Apakah dari awal kita sudah membangun Rumah 
Tuhan?  
 
Hag 1:7-8 “Perhatikanlah keadaanmu! Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah Rumah itu; 
maka Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-Ku di situ, firman TUHAN.” 



 
MEMBANGUN RUMAH TUHAN  
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan naik ke atas gunung dan mulai membangun Rumah Tuhan? 
A. Naik ke atas Gunung  
1. Yes 60:1-5 “bangkit dan menjadi teranglah!” Ini berbicara mengenai hubungan yang intim dengan 
Tuhan, kita harus bangkit dari semua yang telah kita lakukan lalu menjadi terang bagi dunia ini baik 
dalam perkataan, perbuatan dan kesaksian. 
2.Di atas Gunung, Tuhan akan menyingkapkan segala yang terselubung. “Dan di atas gunung ini TUHAN 
akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang 
ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa.” (Yes 25:7) 
Ketika kita berada di atas gunung, Tuhan akan melepaskan/ mengoyakkan kain kabung yang 
diselubungkan dan Dia juga yang akan menghapuskan air mata mereka. 
Keberadaan kita sudah tidak ada lagi di lereng gunung, bukan di kaki gunung lagi, tetapi di atas gunung. 
Jadi jika saat ini Saudara masih berada di kaki gunung, di lereng gunung, sekaranglah saatnya kita naik ke 
tempat yang tinggi. Masuk ke dalam satu keadaan yang jauh lebih tinggi lagi. Sebuah pengalaman yang 
baru. 
 
B. Membawa Kayu   
Kayu berbicara tentang kayu salib yaitu Saudara dan saya harus mau membayar harga saat mengikut 
Tuhan. Memikul salib berbicara juga tentang meninggakan segala keduniawian kita seperti apa yang 
Rasul Paulus “Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, 
sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.” (Gal 6:14) 
 
C. Membangun Rumah Tuhan 
Bagaimana cara kita membangun rumah Tuhan dalam diri dan kehidupan kita sehari-hari? 
I. Dengan cara membangun mezbah  
Nabi Ezra berkata bahwa tujuan dibangun mezbah itu digunakan untuk mempersembahkan korban 
bakaran di atasnya. Banyak sekali korban bakaran yang bisa kita persembahkan yaitu: korban 
persembahan, korban sembelihan dan korban ucapan syukur.  
Untuk melakukan suatu korban itu tidak mudah ada harga yang harus di bayar. Tuhan Yesus datang ke 
dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dia mau berkorban dengan menyerahkan 
nyawa-Nya untuk kita semua. Dia mati di kayu salib, darah-Nya tercurah untuk menebus segala dosa-
dosa kita. 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam kita membangun mezbah, yaitu: 
• Mezbah adalah tempat kita mencari wajah Tuhan. Mezbah adalah suatu tempat untuk 
mempersembahkan persembahan. Persembahan adalah pemberian orang percaya yang dibawa ke 
hadirat Tuhan dengan mencari wajah-Nya, sambil menikmati persekutuan dengan Allah. 
• Mezbah adalah tempat kita memanjatkan doa-doa kita. Mezbah itu berfungsi sebagai tempat 
mengucap syukur, memperbaharui persekutuan, memperoleh pengampunan dari Allah, sebagai tempat 
kita berbincang-bincang dengan Allah dan semuanya itu kita panjatkan di dalam doa kita. 
• Mezbah merupakan ibadah yang sejati. Ibadah seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kita 
mempersembahkan ibadah kita. Yak 1:27 “Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, 
Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga 
supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.” 
• Mezbah berbicara tentang unity. Pada saat Elia membuat mezbah, ia mulai menyusun mezbah 
tersebut yang terdiri dari 12 batu yang menggambarkan tentang unity (kesatuan) yaitu diantara anak-
anak Tuhan. Kesatuan diantara anggota keluarga, kesatuan di antara suami dan istri, kesatuan diantara 
para pelayan Tuhan dll. Sebab di saat kita bersatu itu artinya kita sedang  membangun mezbah. 



 
II. Memberikan yang Terbaik. 
Di atas mezbah kita memberikan sesuatu yang terbaik. Setelah Elia selesai membuat mezbah untuk 
mempersembahkan korban bakaran ia juga mempersembahkan air yang dituangkan ke atas mezbah. 
Pada saat itu air sangat langka dan sangat mahal harganya (sebab sedang terjadi kekeringan selama 3.5 
tahun). Ini berbicara tentang persembahan kita yang berharga dan terbaik yang kita miliki untuk kita 
persembahkan hari-hari ini. 
 
III. Ada Harga yang Harus Dibayar 
Ezr 3:7 “Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang 
Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari 
Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Koresh, raja negeri 
Persia.” 
Dalam pembangunan Rumah Tuhan, bangsa Israel membayar lunas semua yang harus mereka bayar 
dengan mengupah tukang batu dan kayu sebagai dasar pembangunan Bait Allah. Belum lagi mereka 
harus berhadapan dengan bahaya (serangan bangsa lain karena tembok kota belum berdiri), ejekan dari 
orang-orang sekitar, tetapi mereka tetap membangun. 
 
4. Ada pujian dan Tangisan 
Ezr 3:10 “Pada waktu dasar bait suci TUHAN diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah 
para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, bani Asaf, 
dengan membawa ceracap, untuk memuji-muji TUHAN, menurut petunjuk Daud, raja Israel.Secara 
berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi TUHAN nyanyian pujian dan syukur: "Sebab Ia baik! 
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya kepada Israel!" Dan seluruh umat bersorak-sorai 
dengan nyaring sambil memuji-muji TUHAN, oleh karena dasar rumah TUHAN telah diletakkan.” 
Ada 2 ciri orang yang sudah membangun Rumah Tuhan, yaitu: 
1. Dia suka memuji-muji Tuhan dan menyatakan bahwa “Tuhan itu baik” 
2. Dia suka menangis, baik menangis karena sukacita, mengingat kebaikan Tuhan, melihat jiwa-
jiwa yang belum diselamatkan dll. 
 
Ayat kunci yang akan kita lihat di dalam membangun Rumah Tuhan adalah Zak 4:6-7 “Inilah firman 
TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan 
dengan roh-Ku, firman TUHAN semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel 
engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak: Bagus! Bagus 
sekali batu itu!”  
Saat ini kita harus lebih lagi naik ke tempat yang tinggi ke atas gunung, bukan dengan keperkasaan dan 
bukan dengan kekuatan melainkan dengan Roh-Ku, Firman Tuhan, Amin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Membangun Rumah Tuhan 
 

Membangun Rumah Tuhan! Pesan Tuhan kepada kita adalah bukan dalam pengertian 
pembangunan secara jasmani akan tetapi membangun Rumah Tuhan dalam kehidupan dan diri 
Saudara dan saya. Membangun Rumah Tuhan intinya kita membangun hubungan dengan 
Tuhan dan menjadikan tubuh kita sebagai tempat tinggal-Nya. Akan tetapi seperti halnya saat 
Zerubabel membangun Rumah Tuhan dan tembok Yerusalem mendapat hambatan, kita juga 
dapat menghadapi hambatan yang sama saat membangun Rumah Tuhan saat ini, dan 
hambatan-hambatan tersebut adalah: 

1. Kemalasan dan Mengabaikan Pentingnya Rumah Tuhan 

“...Bangsa ini berkata: Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah 
TUHAN!” (Hag 1:2b) NANTI!, mungkin itulah kata yang sering diucapkan oleh kita pada saat 
Tuhan ingin kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa kita berkata 
demikian? karena kita tidak mengerti banwa Rumah Tuhan adalah sangat penting dalam 
kehidupan kita. 

2. Sibuk Dengan Urusan Masing-masing. 

“...demikianlah firman TUHAN semesta alam. Oleh karena rumah-Ku yang tetap menjadi 
reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri.” (Hag 1:9b) 

Pada waktu bangsa Israel kembali memasuki kota Yerusalem dari pembuangan, mereka 
langsung mencari tempat untuk membangun rumah tempat tinggal mereka masing-masing. 
Orang-orang Israel sibuk membangun rumah, ladang, pekerjaan, menghiasinya dan lainnya 
sedangkan Rumah Tuhan tidak mereka indahkan.  

3. Dasar Rumah Tuhan Belum Dibuat. 

“Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani 
dengan baik, sedang Rumah ini tetap menjadi reruntuhan?” (Hag 1:4)  

Dapatkah orang membangun rumah tanpa pondasi/dasar? tidak, lalu apakah dasar yang 
diperlukan untuk kita membuat Rumah Tuhan dalam kehidupan? Firman Tuhan. Gereja kita 
sangat beruntung memiliki tuntunan Tuhan yang jelas bagi anak-anak-Nya melalui visi yang 
Tuhan berikan kepada Gembala Pembina kita, sehingga Saudara dan saya dapat terus ikut 
dalam tuntunan-Nya mengikuti kemana Allah hendak membawa kita, tetapi tidak semua orang 
mengikuti dan menyukai Firman Tuhan dan visi terutama bila Firman tersebut keras, 
menyingung perasaan atau tuntunan yang tidak masuk akal untuk dilakukan, jika demikian, lalu 
bagimana kita dapat membangun Rumah Tuhan? 

Dasar yang paling mudah untuk kita dirikan adalah saat kita membaca Firman Allah setiap hari, 
dari sini Saudara dan saya akan mengetahui rencana Allah sebagai dasar untuk kita membangun 
hubungan dengan Tuhan. 



 

4. Belum Mendirikan Tembok 

Pada waktu orang Israel kembali ke Yerusalem, keadaan kota tersebut dalam keadaan hancur, 
tembok-tembok kota tidak lagi melindungi Yerusalem, semua menjadi puing-puing, sehingga 
sering sekali bangsa-bangsa di sekitar Yerusalem datang menyerang. 

Dalam bahasa Ibrani tembok disebut sebagai “Kotel” berasal dari kata “kathal” yang berarti 
“mempersatukan atau menjadikan satu kelompok” jadi membangun tembok adalah berbicara 
mengenai Unity (Kesatuan). 

Sebagaimana bangsa Israel sangat mudah diserang baik pada waktu siang dan pada waktu 
malam saat tembok belum dibangun, demikian juga kita saat mendirikan Rumah Tuhan akan 
mendapat hambatan berupa serangan-serangan dari luar, jika kita tidak memiliki unity, 
(kesatuan diantara keluarga, suami-istri, kesatuan diantara anak-anak Tuhan dan hamba-hamba 
Tuhan). Tembok harus tetap berdiri agar kita aman dari serangan luar, satu buah batu tidak 
dapat disebut tembok sampai batu-batu tersebut disusun dengan rapih. 

5. Serangan dari Luar Tembok 

Saat bangsa Israel membuat tembok dan Rumah Tuhan, orang-orang disekitar mereka tidak 
suka akan hal ini lalu mereka mulai melemahkan semangat bangsa Israel (Ezr 4:4), mengolok-
olok (Neh 4:1), menghina (Neh 4:3) dan memfitnah dengan tujuan agar pembangunan tersebut 
tidak jadi. Selama 18 Tahun pembangunan terhenti karena hal ini. 

Saat kita membangun hidup kita untuk intim dengan Tuhan dan mulai membangun Rumah 
Tuhan dalam diri kita dengan meninggalkan segala dosa terhadap dunia, hidup kudus dll, hal ini 
akan dimulai dari orang-orang disekitar kita yang akan melemahkan iman dengan mengejek 
bahkan sering terdengar juga jika Saudara dan saya dikatakan fanatiklah, sok suci bahkan 
fitnahan-fitnahan yang tidak masuk akal sekalipun akan kita terima. 

Dalam keadaan apapun kita harus tetap membangun Rumah Tuhan, jangan sampai karena ada 
serangan dari luar maka pembangunan Rumah Tuhan menjadi terhenti. 

6. Ikut Sertanya Orang-orang Tidak Kudus 

Saat pembangunan Rumah Tuhan, Allah melalui nabi-Nya Hagai menegur Zerubabel yang 
menyertakan orang-orang yang najis/ tidak kudus dalam pembangunan (Hag 2:11-15). Allah 
mengibaratkan bahwa “jika satu orang najis apakan semua orang tidak menjadi najis, dan masih 
berkenan meneruskan pembangunan?”  

Mazmur 24:3  “Siapakah yang boleh naik ke atas gunung TUHAN? Siapakah yang boleh berdiri di 
tempat-Nya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak 
menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu.”  

Saat membangun Rumah Tuhan, Tuhan berkata ”...Naiklah keatas gunung!” dan memang hanya 
diatas gunung Saudara dan saya dapat membangun Rumah Tuhan, tetapi raja Daud berkata 



bahwa tidak semua orang dapat naik ke atas gunung-Nya Tuhan, melainkan hanya yang bersih 
tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang 
tidak bersumpah palsu atau orang yang mau hidup kudus dan tidak berkompromi lagi dengan 
dosa lagi. Jadi bagaimana mungkin kita membangun Rumah Tuhan jika naik ke atas gunung saja 
kita tidak layak? 

Sikap Terhadap Penghambat 

Hambatan boleh datang, akan tetapi bangsa Israel tetap membangun Rumah Tuhan dan pada 
akhirnya Rumah Tuhan berdiri di Yerusalem. Apa kiat mereka untuk melawan penghalang-
penghalang tersebut?  

1. Sadar Akan Kesalahannya 

Saat Allah menegur bangsa Israel melalui nabi-Nya Hagai bahwa mereka melakukan kesalahan 
dengan tidak membangun Rumah Tuhan, bangsa Israel menyadari dan langsung menanggapi 
Firman Allah tersebut dengan lapang hati, lalu mereka mulai membangun kembali Rumah 
Tuhan. 

Hari-hari ini, bila Firman Allah datang kepada Saudara dan saya dan bertanya “apakah Rumah 
Tuhan sudah dibangun dalam dirimu?” Apakah kita akan menerima firman tersebut dengan 
lapang dada dan sadar lalu mulai membangun Rumah Tuhan kembali sehingga Allah dapat 
mulai memberkati atau kita akan menolak-Nya dan tetap membangun rumah lain melebihi 
Rumah Tuhan.  

2. Berjaga-jaga 

Neh 4:8-9 “Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem 
dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami, dan mengadakan 
penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka.”  

Saat Nehemia mendengar bahwa Sanbalat dan Tobia serta orang Arab, orang Amon dan orang 
Asdod marah karena pembangunan tembok berhasil ia memerintahkan orang-orang Israel 
mengadakan penjagaan siang dan malam sebagai antisipasi serangan bangsa-bangsa disekitar 
Yerusalem. 

Saat kita membangun Rumah Tuhan berjaga-jaga adalah hal penting seperti yang tertulis I Pet 
5:8 “Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang 
mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya.” Iblis seperti apa? olok-olok, fitnah, 
perkataan yang melemahkan iman kita (dikatakan fanatiklah, sok alim, munafik dll.) hinaan, 
kesibukan, sampai kepada serangan terhadap kesehatan kita sehingga kita tidak dapat intim 
dengan Tuhan dan mulai membangun Rumah Tuhan. 

 

 

 



3. Membawa Senjata 

 Neh 4:17 “yang membangun di tembok. Orang-orang 
yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya 
dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka 
memegang senjata.”  

Sambil membangun Rumah Tuhan dan Tembok 
Yerusalem, bangsa Israel berjaga-jaga dengan memegang 
senjata disatu tangan dan tangan yang lain mengerjakan 
pembangunan oleh karena besarnya ancaman yang 
mereka hadapi siang dan malam.  

Apakah senjata yang kita harus pegang untuk berjaga-jaga selama kita membangun Rumah 
Tuhan dalam hidup kita? Ef 6:12-  “karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan 
daging, tetapi melawan ... roh-roh jahat di udara.  Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan 
senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu ...”  

PERLENGKAPAN SENJATA ALLAH 

1. Ikat Pinggang Kebenaran (Ef 6:14)  

Ikat pinggang adalah tempat untuk meletakkan senjata. Orang yang siap perang akan berdiri 
tegap dan menggunakan ikat pinggang.  

Secara rohani diartikan bahwa apabila kita tidak mengenakan kebenaran kita akan mudah 
terkena serangan di iblis. Yesus Kristus adalah kebenaran (Yoh 1:14) dan  Firman Tuhan dan Injil 
adalah kebenaran (Yoh 17:17). 

2. Berbaju Zirah Keadilan (Ef 6:14) 

Baju zirah adalah untuk menutupi dada, jantung atau hati dimana merupakan tempat emosi, 
perasaan dan nafsu kita. Firman Tuhan berkata “Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, 
karena dari situlah terpancar kehidupan.”  

Keadilan berbicara tentang perbuatan Tuhan Yesus, keputusan Tuhan Yesus, penghakiman 
Tuhan Yesus dan semua yang Dia lakukan dasarnya adalah keadilan.  

3. Kakimu Berkasutkan Kerelaan untuk memberitakan Injil Damai Sejahtera  (Ef 6:15) 

Kata “kerelaan” yang dipakai di sini berasal dari bahasa Yunani “Hetoimasia” yang berarti 
kesiapan dalam memberitakan Injil. Hal ini tidak hanya berbicara tentang bentuk dari 
penginjilan tetapi kesiapan untuk menghadapi hal-hal yang timbul sebagai akibat dari 
pemberitaan Injil. 

 

 



4. Perisai Iman (Ef 6:16) 

Perisai adalah sesuatu yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi umat manusia. 
Perisai digunakan untuk memberikan perlindungan bagi seluruh tubuh prajurit. 

Iblis tidak pernah tinggal diam dalam mencari kesempatan untuk menghancurkan kita, oleh 
karena itu kita harus melawan dia dengan iman yang teguh. Tanpa Firman Tuhan kita tidak 
pernah memiliki iman untuk melawan si iblis. 

5. Ketopong Keselamatan (Ef 6:17) 

Ketopong yang digunakan dalam peperangan rohani bertujuan melindungi kepala dari pikiran 
prajurit. Kemampuan berpikir seorang prajurit adalah faktor yang paling penting dalam 
menentukan kemenangan atau kekalahannya.  

“Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah...” Untuk empat perlengkapan senjata 
awal kata yang digunakan adalah “ambillah” berarti kita harus melakukannya dengan 
mengambil sendiri senjata itu dan mengguna-kannya. 

“dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Allah.” Kata yang dipakai 
untuk ketopong keselamatan dan pedang Roh adalah “terimalah.” Jadi ketopong keselamatan 
dan pedang Roh ini berasal dari Tuhan, kita perlu menerimanya dari Dia dalam doa dan 
permohonan.  

6. Pedang Roh (Ef 6:17) 

“Pedang Roh” berbicara tentang Firman Tuhan. Kelima senjata yang pertama adalah senjata 
untuk bertahan, tetapi pedang Roh digunakan untuk menyerang. Senjata utama Roh Kudus 
adalah Firman Tuhan Firman Tuhan digunakan untuk menyerang dan membunuh kuasa iblis. 
Iblis akan berusaha sedapat-dapatnya untuk merobohkan atau menghancurkan keyakinan 
orang percaya. 

7. Berdoalah Setiap Waktu di dalam Roh dan Berjaga-jagalah. (Ef 6:18) 

Doa bukanlah senjata tetapi berfungsi lebih dari pada hanya sekedar senjata. Doa menjangkau 
sangat jauh sampai pada ujung bumi bahkan sanggup menembus batas-batas kemustahilan 
manusia. Amin 


