
Pesan Gembala 

MENABUR adalah Kehendak Tuhan  

pada Masa kini 

Shalom,  

Hari-hari ini marilah kita banyak memperkatakan visi Tuhan “Tahun 2011 adalah Tahun Multiplikasi 

dan Tahun Promosi.”  

Banyak nabi-nabi yang mendapatkan pengertian bahwa Tahun 2011 adalah : 

1. Tahun Tekanan, Tahun Stress Besar, Tahun Goncangan. 

Jika Saudara lihat sejak bulan Januari 2011, telah terjadi goncangan yang luar biasa dimana-mana. 

• Negara - negara Afrika dan Timur Tengah digoncang-goncang oleh Tuhan 

• Christchurch - New Zealand dilanda gempa yang sangat luar biasa. 

• Jepang yang dilanda gempa bumi, tsunami dan radiasi nuklir.  

 

2. Tahun Transisi 

Artinya ini adalah masa peralihan, bisa ke arah yang baik, bisa juga ke arah yang buruk, tergantung 

respon kita terhadap tekanan dan goncangan tersebut. Kalau respon kita benar maka yang baik akan 

terjadi dalam hidup kita tetapi sebaliknya jika respon kita tidak benar, maka yang jelek akan terjadi 

dalam hidup kita. Tuhan mau biarlah setiap kita mendapatkan yang terbaik.  

Salah satu rahasia untuk mengalami multiplikasi dan promosi di tengah-tengah tekanan, goncangan 

dan stress besar itu adalah:  

 

1. MEMPERHATIKAN PERINTAH-PERINTAH TUHAN! 

Beberapa waktu yang lalu, Gembala Pembina menyampaikan pesannya kepada kita semua untuk 

memperhatikan perintah-perintah Tuhan.  

Melalui Hag 2:6 yang mewakili angka “26” di mana banyak peristiwa besar terjadi, antara lain: tsunami 

di Aceh, Gunung Merapi meletus, Gunung Bromo meletus, Jogya mengalami gempa dll, semuanya itu 

terjadi pada tanggal 26. 

Ada orang yang memberikan data tentang angka “26” maksudnya bencana-bencana alam yang terjadi 

pada tanggal “26”. Satu surat kabar memberikan data - data bahwa sejak tahun 1531 itu didapatkan 

ada 39 kali bencana alam di seluruh dunia yang terjadi pada tanggal 26. Yang menariknya adalah dari 

39 kali itu 7 kali terjadi di Indonesia.” diantaranya Krakatau meletus pada tanggal 26 Agustus 1883.  

Dari situlah Tuhan berbicara tentang Hag 2:6 “...Dan Roh-Ku tetap tinggal di tengah-tengahmu. 

Janganlah takut!” Goncangan yang terjadi sekarang “Ini Baru Permulaan”. mengapa? Di ayat 7-10 nya 

berkata “Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: Sedikit waktu lagi maka Aku akan 

menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat; Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga 

barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan memenuhi Rumah 

ini dengan kemegahan, firman TUHAN semesta alam. Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah 

emas, demikianlah firman TUHAN semesta alam.” 



Di tengah-tengah goncangan dan tekanan, justru barang-barang yang indah-indah kepunyaan bangsa-

bangsa akan datang mengalir ke rumah Tuhan. Bukankah kita ini Rumah-Nya Tuhan? Berarti ini semua 

akan mengalir kepada Saudara semua. Kita semua akan diberkati Tuhan dengan luar biasa dan yang 

lebih dahsyat lagi adalah kemegahan rumah Tuhan akan lebih lagi dibanding dengan semula, karena 

akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan 

akan diselamatkan.  

 

2.  RENDAH HATI dan TAKUT AKAN TUHAN 

Ams 22:4 “Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan 

kehidupan.” 

Apakah Saudara mau mendapatkan kekayaan, kehormatan dan kehidupan dari Tuhan? Rahasianya 

adalah kerendahan hati dan takut akan Tuhan! Artinya setiap hari kita harus merendahkan hati dengan 

hormat dan takut kepada kehendak Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan dan mendengar suara Tuhan 

dengan jelas, maka: 

• Kita harus berdoa untuk telinga kita. 

 “Tuhan pertajam telingaku menjadi telinga seorang murid yang lebih jelas mendengar suara 

Tuhan.”  

• Kita harus berdoa untuk mata kita. 

 “Tuhan, biarlah mataku harus selalu tertuju kepada Tuhan, buka mataku untuk lebih lagi 

melihat segala rencana-Mu.”  

Mata adalah pelita tubuhmu, kalau mata ini baik maka teranglah seluruh tubuhmu. Kalau mata ini 

jelek, gelaplah seluruh tubuhmu. Ingatlah bahwa kamu adalah terang dunia.  

 

DAUD 

Daud adalah orang yang mengalami multiplikasi dan promosi padahal ia hanya seorang penggembala 

kambing domba setiap hari. Bahkan Tuhan sendiri berkata “Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang 

yang berkenan di hati-Ku dan yang melakukan segala kehendak-Ku.” Kehendak Tuhan yang manakah 

yang dilakukan Daud sehingga dia begitu disayangi oleh Tuhan? Ternyata Kis 13:36 “Sebab Daud 

melakukan kehendak Allah pada zamannya...”  

Saudara, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman sebelumnya, tetapi dia melakukan 

kehendak Tuhan pada zamannya. Setiap hari Daud datang merendahkan dirinya ke hadapan Tuhan 

dengan hormat dan takut serta memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan kehendak-Nya. Daud 

selalu menuruti perintah-Nya, meskipun ada yang kelihatannya tidak masuk akal. Itulah rahasia untuk 

mengalami multiplikasi dan promosi! 

Ams 3:5-8 berkata “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.” Mungkin selama ini  Saudara 

hanya bersandar kepada pengertian sendiri, mungkin selama ini menganggap diri Saudara bijak. Tuhan 

mau kita seperti Daud yang merendahkan diri dan hati kita dengan hormat dan takut kepada 

kehendak-Nya. 



Pkh 7:16 “Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat; mengapa engkau akan 

membinasakan dirimu sendiri?” Orang yang hidupnya saleh itu bagus dan orang yang berhikmat itu 

bagus, tetapi disini yang dimaksudkan terlalu saleh dan terlalu berhikmat adalah mengandalkan 

pengertiannya sendiri dan menganggap dirinya sendiri itu bijak. Tetapi Tuhan berkata, “Bertobatlah 

dan takutlah akan Aku!”  

   

3. MENABUR  

“Menabur... Memberi... Menabur... Memberi!” terutama 

untuk orang-orang miskin, orang-orang sengsara dan 

orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Inilah 

tuntunan Tuhan kepada kita pada hari-hari ini. 

 “Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di 

dalam negeri itu; itulah sebabnya aku memberi perintah 

kepadamu, demikian: Haruslah engkau membuka tangan 

lebar-lebar bagi saudaramu, yang tertindas dan yang 

miskin di negerimu.” (Ul 15:11) 

Jika kita membaca dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita bisa melihat bahwa Tuhan begitu 

‘care’ atau peduli kepada orang-orang yang tertindas, orang miskin dan orang-orang sengsara. Dalam 

kitab Taurat kita bisa membaca bahwa hukum-hukum Tuhan untuk melindungi orang-orang yang 

tertindas itu begitu luar biasa.  

Dikatakan dalam Taurat Tuhan: 

a. Tuhan melarang membungakan uang kepada orang-orang miskin (Kel 22:25) 

b. Jika ada orang miskin yang memberikan jaminan/ gadai dari peminjamnya, misalnya jubahnya - 

sebelum matahari terbenam jubahnya harus sudah dikembalikan (Kel 22:26) 

c.  Jika orang miskin bekerja pada orang kaya, maka upahnya harus diberikan setiap hari supaya 

bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Kadang-kadang diberikan beberapa bulan bahkan sampai 10 

bulan baru dikasih. Dipotong ini dan itu akhirnya tinggal 1% itu juga kalau ada. 

d. Pada waktu panen, gandum yang rontok harus ditinggalkan sehingga bisa dipungut oleh orang-

orang miskin. Sebenarnya ada bagian di tepi ladang yang khusus, yang harus dibiarkan supaya bisa 

dipanen oleh orang-orang miskin. Bagaimana Tuhan itu memiliki hati untuk orang-orang miskin. (Im 

23:22) 

e. Setiap 7 tahun ada penghapusan hutang bagi orang-orang miskin. (Ul 15:1) 

f. Orang-orang kaya tidak boleh menolak untuk meminjamkan uang kepada orang miskin 

sekalipun waktunya sudah dekat dengan tahun penghapusan hutang. (Ul 15:7-9) 

g. Tahun Yobel adalah tahun pengembalian tanah milik setiap 50 tahun, tanah-tanah yang 

berpindah tangan sejak tahun Yobel sebelumnya harus dikembalikan kepada pemiliknya. (Im 25:10) 

h. Yang paling penting Tuhan memberikan satu peraturan yaitu keadilan yang tidak pilih kasih, 

dimana baik yang kaya maupun yang miskin mempunyai hak yang sama di pengadilan. (Kel 23:2-3) 

 

PELAYANAN TUHAN YESUS KEPADA ORANG MISKIN 



Kita dapat melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus melindungi 

orang-orang yang miskin dari pemerasan orang-orang kaya dan 

menjamin keadilan bagi mereka. Inilah hatinya Tuhan. 

Pelayanan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa di mana ketika 

Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara, dia mengutus 

muridnya untuk datang kepada Tuhan Yesus dengan satu 

pertanyaan, “Guru, Engkaukah orang yang selama ini kami 

tunggu-tunggu, atau kami harus menunggu orang lain?” 

Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab “Ya” atau “Tidak” 

dengan pertanyaan itu, tetapi jawabannya adalah, “Katakan 

kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat dan apa yang 

kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang 

tuli mendengar, orang kusta menjadi tahir, orang mati 

dibangkitkan dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik.” Itulah Pelayanan Tuhan Yesus.   

Kis 10:38 “yaitu tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan 

kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang 

dikuasai Iblis, sebab Allah menyertai Dia.” Hati Tuhan Yesus selalu ada pada orang-orang tertindas, 

orang-orang yang sengsara dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bukankah kita juga 

harus melakukan seperti itu? 

Jika Saudara membaca dari Ul 15:1-11, di sana ada kata-kata seperti ini: Kalau kita sungguh-sungguh 

mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah-perintah-Nya serta kehendak-Nya untuk 

memperhatikan orang-orang miskin dan orang-orang sengsara, maka yang terjadi adalah: 

• Tidak ada orang-orang miskin di negerimu. 

• Tuhan memberkatimu sehingga tidak akan meminjam dari bangsa-bangsa, tetapi justru akan 

memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. 

• Kita akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak 

akan menguasai kita.  

• Tuhan akan memberkati kamu dalam segala perkerjaan 

dan usahamu.  

Amsal 19:17 “Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang 

lemah, memiutangi TUHAN, yang akan membalas perbuatannya 

itu.” 

“Siapakah kita ini sehingga bisa memiutangi Tuhan?” Karena kita memiliki belas kasihan kepada orang-

orang lemah, maka Tuhan berkata, “Ya, kamu memiutangi Aku dan Aku akan membalas apa yang 

sudah kamu lakukan!” 

Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang hari-hari ini Tuhan katakan dengan menabur... memberi... 

menabur... memberi! Dan orang yang menabur akan menuai. Orang yang memberi pasti akan 

mendapatkan dan Saudara yang memberi akan mendapatkan apa yang disebut dengan multiplikasi dan 

promosi yang mana sedang terjadi hari-hari ini. Amin (Sh) 

  

 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 



 

MENCARI RASA LAPAR ROHANI 
 

Kapankah terakhir kali kita merasa lapar dan haus akan kebenaran? Kapankah terakhir kali kita begitu 

bergairah, begitu rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan, datang ibadah hari Minggu, mengikuti 

COol, mengikuti KOM, mencari Tuhan? Ketika kita bangun, kita begitu rindu untuk berdoa, memuji dan 

menyembah Tuhan? Jawabannya: 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, enam bulan yang lalu atau 

bahkan 1 tahun yang lalu? 

Apa yang kita alami hari-hari ini? Kita mulai bosan dan malas berdoa, bosan membaca firman Tuhan, 

malas untuk beribadah. Mulai merasa tidak apa-apa jika hari ini tidak berdoa, tidak apa-apa jika hari ini 

tidak baca firman Tuhan, tidak apa-apa jika hari ini tidak pergi beribadah. Ataukah kita justru lebih 

bergairah bersama Tuhan, merasa lapar dan haus akan Dia? 

Salah satu tanda bahwa seseorang itu hidup adalah bahwa ia merasakan lapar dan haus. Demikian juga 

dengan manusia rohani kita, tanda bahwa kita hidup adalah kita lapar dan haus akan hal-hal rohani, 

akan Tuhan. Jika kita mulai malas berdoa, malas baca firman, hati-hati itu adalah tanda-tanda bahwa 

kerohanian kita sedang menuju kematian. Suzette Hatingh mengatakan tanda seseorang apinya tidak 

menyala salah satunya adalah kerinduan orang itu untuk membaca firman Tuhan merosot. Kita harus 

lapar dan haus akan Tuhan, maka kita akan dipuaskan dan dikatakan BERBAHAGIA!  

Tit…tit…tit… bunyi weker membangun-kan saya pada pagi hari ini. Jam 04.30, saya bangun dengan 

malas-malas mematikan weker lalu menyetelnya lagi untuk 05.15 sambil berkata tidur sebentar lagi 

yah, Tuhan. Hal yang sama terjadi pada jam 05.15.Tiba-tiba ada suatu dorongan yang kuat untuk 

bangun. Ada seperti yang mengatakan bahwa kamu harus punya kemauan yang kuat untuk bangun 

dan mencari Tuhan. Bangun dan jangan malas. Saya lalu bangun dan mencari wajah-Nya. Yesaya 26:9 

mengatakan, “Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh 

hati aku mencari Engkau pada waktu pagi;” Dengan sepenuh hati mencari Tuhan pada waktu pagi. Apa 

yang dimaksud dengan sepenuh hati? Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan 

sampai kita mendapatkannya, tidak berhenti sebelum kita berjumpa dengan Dia. Saya teringat Suzette 

Hatingh mengatakan salah satu kunci untuk mencari Tuhan, untuk berdoa adalah adanya kemauan 

yang kuat untuk mencari Tuhan.  

Tuhan Yesus dalam usia yang baru 12 tahun, sudah lapar akan hal-hal yang berhubungan dengan Roh 

Allah. Yusuf dan Maria mengajak Tuhan Yesus yang telah berumur 12 tahun ke Yerusalem dalam 

perayaan hari Paskah. Dalam perayaan selalu ada acara-acara, mungkin ada karnaval, tari-tarian, 

berbagai aktrasi-aktrasi lain. Namun Tuhan Yesus tidak mempedulikan semuanya itu. Yang Tuhan Yesus 

pedulikan adalah tinggal di rumah Bapa-Nya. Ia sangat tertarik pada soal-soal yang menyangkut Bapa-

Nya. Ia lapar akan hal-hal rohani. Lukas 2:49, Jawab-Nya kepada mereka: “Mengapa kamu mencari 

Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?” 

Jika kita ingin mengalami pelipatgandaan, mukjizat, tidak ada hal yang mustahil bagi kita di tahun ini, 

kita perlu lapar dan haus akan hal-hal tentang Allah. Lapar dan haus akan firman-Nya, akan 

persekutuan yang intim dengan Dia. Keinginan mental untuk melihat hal yang mengagumkan itu bukan 

merupakan lapar rohani, melainkan adalah keinginan jiwa. Keinginan mental tidak akan membawa kita 

ke keadaan di mana kita akan dituntun oleh Roh Kudus. Keinginan mental juga tidak akan membantu 



Anda untuk diliputi oleh Roh Kudus. Kita harus menyiapkan diri untuk “makan” kebenaran sampai kita 

berselera untuk mendapat lebih banyak lagi kebenaran.  

Mengapa kita makan nasi? Bukankah sebenarnya kita bisa makan makanan yang lain? Bukankah itu 

karena sejak kecil kita dibiasakan makan nasi sehingga kita tidak bisa tidak makan nasi. Begitu juga 

dengan makan makanan rohani, makan Firman yang dapat kita dapatkan melalui Firman Tuhan 

(Alkitab), mendengarkan kaset-kaset berisi pengajaran rohani dan khotbah, atau bersekutu dengan 

orang-orang yang memiliki rasa lapar rohani. Sehingga makan Firman itu menjadi bagian dari hidup 

kita, dan kita akan selalu lapar dan haus akan Firman karena kita akan membutuhkannya bila kita 

sampai tidak makan Firman tersebut. Gembala sidang kita mengatakan dulu orang harus diwajibkan, 

diharuskan berdoa, lama-lama dari keharusan, menjadi kesukaan dan akhirnya menjadi kebutuhan.  

Mengapakah kita tidak mengetahui tindakan-tindakan Allah yang sedang terjadi di tengah-tengah kita 

sekarang ini? Kita tidak mengetahui mengapa terjadi ini, mengapa terjadi itu. Selalu bertanya kenapa-

kenapa, dan kita tidak tahu. Karena kita tidak lapar dan haus terhadap hal-hal yang dari Allah. Amos 

3:7, “Sungguh, Tuhan ALLAH tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusan-Nya kepada hamba-

hamba-Nya, para nabi.” Sikap yang kita perlukan untuk menghadapi hal-hal yang dari Allah, yakni 

menikmati apa yang sekarang kita alami, tetapi terus-menerus mendambakan lebih banyak lagi. Kita 

perlu menginginkan lebih banyak hal tentang Allah, menginginkan kehadiran-Nya, menginginkan 

berjalan dalam kemuliaan-Nya, menginginkan kuasa-Nya, menginginkan bercakap-cakap dengan Dia 

sebagai sahabat. Kita perlu menginginkan lebih banyak hal tentang Dia! Usahakan agar mulut kita 

menyatakan rasa lapar akan Allah. Memang Kadang-kadang diperlukan waktu yang lama sampai kita 

menemukan Allah, tapi yang pasti Ia akan menjawab kita bila melihat kita sungguh-sungguh 

mendambakan Dia.  

Alkitab berjanji bahwa kita akan dipuaskan, tetapi rasa lapar akan Allah tidak pernah berhenti, 

melainkan berlangsung selama-lamanya. Untuk memasuki alam kemuliaan yang berikut, kita harus 

dipenuhi oleh alam kemuliaan tempat kita kini berada. Banyak orang diselamatkan dan dibaptis 

dengan Roh Kudus, percaya pada kesembuhan, mengetahui bahwa Firman itu bekerja, dan mereka 

berbahagia tetapi mereka tetap tinggal pada tingkat kemuliaan yang sama, yang mengakibatkan 

pembengkakan rohani, bukan pertumbuhan rohani. Mereka tidak mencari alam kemuliaan yang baru; 

mereka puas di tempat mereka berada. 

 

Sementara kita bersukacita dalam alam kemuliaan yang satu, mata kita hendaknya mencari alam 

kemuliaan yang berikut. Itulah cara yang kita perlu lakukan agar dapat mengalir bersama Roh Allah. 

Rasa lapar rohani yang sejati akan menyebabkan kita melahap Firman Tuhan dan selalu ingin tambah 

lagi. Lapar rohani mengenal makanan rohani. Kita akan mengenal mana makanan yang asli dan mana 

yang palsu. Rasa lapar rohani akan membuat hal-hal yang dari alam lahiriah menjadi kurang penting 

dalam hidup kita. Sebagian orang menghilangkan rasa lapar mereka dengan hal yang palsu, dengan hal-

hal dunia. Sebagian yang lain terlalu mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, kita perlu 

kesungguhan hati dalam perkara ini. “Karena mata TUHAN menjelajah seluruh bumi untuk 

melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia.” (II Tawarikh 16:9).  

Terakhir saya ingatkan tentang dosa, dosa adalah pembunuh! Dosa akan memadamkan rasa lapar 

rohani dan menghalangi mengalirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dosa akan menghentikan 

semua gerakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dosa akan membuat kita kehilangan kuasa Allah, dan 



dosa akan menghalangi saluran komunikasi antara kita dengan Ruangan Takhta Allah, II Korintus 7:1, 

“Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan 

diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan 

kekudusan kita dalam takut akan Allah.” Agar kita dapat lapar akan hal-hal rohani dan tidak puas 

dengan apa yang telah ada sekarang ini. Amin. 

“Mencari Rasa Lapar dan Hau”, Roberts Liardon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruang Maha Kudus 
Rev. Suzette Hattigh 

 

Kebangunan Rohani yang sejati di mulai dari hati setiap kita. Sekalipun banyak event rohani kita ikuti, 

akan tetapi jika tidak ada kebangunan rohani di dalam hati kita masing-masing semuanya adalah 

percuma. Dari mana datangnya kebangunan rohani? Kebangunan Rohani itu dimulai dari hati Tuhan 

kepada kita, baru kepada orang-orang lain. Jika Tuhan mengumpul-kan orang-orang yang memiliki api 

Tuhan maka itu akan membuat kita melepaskan api yang luar biasa.  

Saat ini, Saudara harus menjaga dimensi roh ini, apa yang sudah terbuka ini harus tetap terbuka, agar 

apa yang telah didapatkan oleh Saudara dan saya menjadi hal yang bersejarah.  

 

KAPAL PEMECAH ES (ICE BREAKER SHIP) 

Saya mendapat kehormatan untuk naik di kapal pemecah es (ice breaker ship) dan ikut dalam 

perjalanan kapal pemecah es itu, saya ditunjukkan isi seluruh kapal itu. Jika Saudara orang-orang Asia 

dan orang Indonesia mungkin lebih mengerti tentang tsunami dibandingkan dengan orang-orang 

dibagian negara lain. Saudara bisa mengajarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan tsunami 

kepada orang-orang Barat. Tetapi kami orang-orang Eropa, kami tahu lebih banyak tentang salju 

bahkan hingga es yang ada dipermukaan laut atau gunung es 

yang ada di bawahnya sekalipun.  

Pada waktu saya berada di atas kapal itu, kapten kapal 

menunjukkan kepada saya bahwa kapal pemecah itu bukan kapal 

yang bagus atau kapal yang nyaman, dan disitu tidak ada hiburan 

dan bukan kapal untuk seseorang menikmati perjalanan di 

dalamnya. Tiga perempat dari seluruh isi kapal itu adalah mesin. 

Lalu kapten kapal ini menunjukkan kepada saya bagaimana cara 

kerja kapal ini. Kapal ini akan berjalan menjauh dari es di air yang tidak ada es-nya, setelah memiliki 

jarak yang cukup maka kapal akan berbalik dan melaju dengan kecepatan penuh menuju bongkahan 

es. Kapal tersebut akan sengaja menabrak gunung es dan menghantamnya keras-keras. Hingga kapal 

ini akan menaiki bongkahan itu, dan dengan berat kapal tersebut maka kapal ini akan mematahkan 

bongkahan itu sedikit demi sedikit, dan akhirnya membelah es tersebut dan membuat jalur air untuk 

kapal-kapal lainnya. 

Kapten kapal berkata: “Sekali bongkahan es itu sudah terpisah dan terbentuk suatu alur tempat kapal 

berlalu-lalang, maka kapal-kapal dan kapal pemecah ini harus menggunakan alur-alur ini secara terus 

menerus, tidak boleh dibiarkan tanpa dilalui kapal, sebab jika tidak, maka jalur air yang sudah 

terbentuk akan membeku kembali dan es yang tadinya sudah terpecah akan menyatu kembali dengan 

begitu kerasnya sampai-sampai kapal pemecah es itupun tidak bisa memecahkannya lagi pada tempat 

yang sama.” 

Selama 2 hari seminar ini, pengalaman rohani kita mirip dengan kapal pemecah es tersebut, yaitu 

membuka alur dimensi roh kita. Saudara harus pakai itu dan harus menjaganya untuk tetap terbuka 

dan Saudara harus bergerak dari dimensi yang satu ke dimensi yang lebih tinggi. Jangan dibiarkan 

padam. 



Karunia saya adalah mendobrak sesuatu dan melatih seseorang untuk melakukan sesuatu. Tidak cukup 

bagi saya hanya sekedar mengalami aliran roh dan kita menikmatinya bersama-sama. Bagi saya yang 

penting adalah Saudara memiliki kuasa yang sama untuk mengalir bersama Yesus ketika Saudara 

sendiri ataupun Saudara bersama-sama. 

Saya sungguh percaya bahwa kita bisa berdoa dengan kuasa yang sama untuk mengalir bersama Yesus 

ketika Saudara sendirian maupun ketika Saudara bersama-sama. Dan saya percaya bahwa kita punya 

kuasa yang sama untuk memberi dampak kepada bangsa baik dari kamar kita maupun dari tempat kita 

beribadah bersama-sama. Kekristenan kita hanya satu baik itu di gereja maupun di rumah.  

Jadi saya harus bisa mengalir dan hidup dengan cara yang sama entah pada waktu sendirian atau 

bersama-sama, pada waktu di rumah atau di tempat ibadah. Jika tidak, artinya saya munafik. Bagi saya 

sangatlah penting, ketika Saudara sedang sendirian bersama Tuhan, Saudara harus bisa berfungsi 

dengan kuasa Tuhan yang sama, kalau tidak setan akan menyerang Saudara.  

Saya secara pribadi meyakini bahwa saya efektif doa saya lebih ketika saya sedang sendirian di kamar 

daripada ketika saya sedang ada bersama-sama, dan itu terjadi karena saya mengerti prinsip keimaman 

tadi.  

 

PANGGILAN DARI SETIAP ANAK TUHAN 

Setiap kita bisa memiliki karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain dan semua karunia itu 

berasal dari Tuhan. Semuanya ada karena kehebatan kami tetapi karena kuasa Roh Kudus yang sangat 

berkuasa.  

Suatu hari seorang berkata kepada saya “Wah, ibu sungguh luar biasa ketika berada di bawah kuasa 

Tuhan.” Saya tertawa mendengar perkataan itu. Roh Kudus itu sanggup membuat kita lebih hebat. Jadi 

apapun karunia yang Saudara dapat dari Tuhan, seperti karunia saya yang secara natural akan 

menggugah orang untuk membangkitkan mereka untuk berdoa dan berfungsi dengan kuasa Tuhan. 

Tapi jika microphone yang sama diberikan kepada orang lain maka itu akan berbeda. ITULAH TUHAN. 

Apapun karunia yang Tuhan berikan dan Saudara dapatkan dari Tuhan, baik itu seorang nabi, gembala 

sidang, nabi, pengajar, bankir, Ibu Rumah Tangga atau apapun juga, setiap anak Tuhan yang sudah 

mengalami lahir baru dipanggil Tuhan untuk mengalami porsi ganda. 

“Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: "Engkau layak menerima gulungan kitab itu 

dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau 

telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan Engkau 

telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka 

akan memerintah sebagai raja di bumi.” (Why 5:9-10) 

Di sini Tuhan mengambil semuanya, baik itu suku, bangsa, bahasa semua dimasukkan tidak ada 

pengecualian. Dia tidak hanya memilih satu kelompok kemudian dia berkata “Kalian akan menjadi 

begini” Tidak! Semuanya dari segala suku, bangsa dan bahasa dipilih-Nya.  

Yang menjadi pertanyaan adalah “Lalu Tuhan telah membuat kita menjadi apa?” Di dalam ayat 10 

dikatakan bahwa Allah telah menjadikan kita sebagai raja-raja dan imam-imam bagi Allah kita.  

Dalam satu ayat yang sama ini, Tuhan berkata “Aku ingin kamu jadi raja, aku ingin kamu menjadi imam 

dan keduanya juga sama penting.” Dan Tuhan tidak berkata “Aku tidak akan membuat sebagian orang 

menjadi raja dan sebagian orang menjadi imam.” Tetapi Dia berkata “semua orang dijadikan raja, 

sekaligus imam dan itu sudah ditetapkan / dimateraikan dan tidak bisa diganggu gugat”.  



Jadi jika Saudara ini merasa sebagai raja atau merasa sebagai imam, apapun perasaan Saudara, 

Saudara adalah imam dan raja SEKALIGUS. Dan itu sudah ditetapkan di surga.  

 

RENCANA ALLAH YANG ASLI 

“Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang 

kudus. Inilah semuanya firman yang harus kaukatakan kepada 

orang Israel.” (Kel 19:6) 

Kita akan melihat apa rencana Allah yang semula/ asli dan ini 

yang membukakan mata saya dengan cara yang berbeda dengan 

wawasan yang berbeda. Tuhan berbicara kepada umat-Nya Dia 

berkata kepada mereka di ayat 6 “Kamu akan menjadi bagi-Ku 

kerajaan imam dan bangsa yang kudus.” Dalam bahasa Inggrisnya 

dikatakan inilah semua firman yang harus kau katakan kepada 

anak-anak Israel “Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan para 

imam dan bangsa yang kudus.” 

Rencana Allah yang semula adalah Tuhan berencana supaya 

semua orang Israel yang keluar dari Mesir, mereka semua 

mengalami Shekinah Glory / Kemuliaan Tuhan seperti yang Musa alami. Jadi Tuhan ingin mereka 

semua mengalami kuasa yang sama, kemuliaan yang sama. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, 

semuanya sama. Tuhan ingin semuanya sama, mereka memiliki otoritas yang sama. Semuanya 

berkuasa dan memerintah, semuanya setara dan sekarang Allah masih menginginkan hal seperti itu, 

Tuhan tidak memiliki super star rohani, sebab super star yang ada hanya ada satu, yaitu YESUS 

KRISTUS.  

Tuhan ingin setiap Saudara berfungsi dengan kuasa yang sama, seperti yang dialami oleh Reinhard 

Bonke atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Roh Kudus yang sama ada pada Saudara dan saya. Darah 

Kristus yang sama ada pada Saudara dan saya. Salib yang sama berlaku pada Saudara dan saya. Kuasa 

yang sama berlaku bagi kita dan kuasa itu ada di dalam diri kita.  

Jika kita lihat, Tuhan ingin semua orang Israel menjadi imam namun hal itu tidak terjadi, karena umat 

Israel berkata kepada Musa “Kamu saja yang  berbicara kepada Tuhan, kami tidak mau, terlalu 

mengerikan bagi kami. Kamu saja yang berbicara dengan apa yang kamu dapatkan dan kamu 

sampaikan kepada kami.” Karena itu muncullah imamat Harun, itu adalah rencana B, sebuah rencana 

alternatif dari Tuhan dan bukan rencana asli.  

“Allah itu sama, dulu, sekarang dan selama-lamanya.” Ini berarti bahwa Allah itu menyatakan kuasanya 

bukan dalam tingkatan sedikit lebih rendah, lumayan atau sangat tinggi. Allah senantiasa berfungsi 

dengan kuasa yang maksimal. 

Saya akan memberi sedikit ilustrasi tentang kuasa Tuhan saat ini: Pada saat Allah berfirman jadilah 

terang, maka terang itu jadi. Pada saat Ia berfirman yang lain makan hal itu juga terjadi, dia berbicara 

maka terjadi sesuatu, dia berbicara lagi, maka terjadi lagi. Mengapa seperti itu? Yaitu pada saat Allah 

berbicara, maka Roh Kudus mengambil Firman itu dan mencipta, itulah yang dilakukan-Nya.  

Mereka yang berada di kampus-kampus meyakini bahwa penciptaan, baik bumi maupun alam semesta, 

terjadi akibat dari “ledakan besar” (teori Big Bang) pada zaman dahulu. Mereka tidak percaya bahwa 

penciptaan itu dilakukan oleh Allah. Saya percaya bahwa adanya satu ledakan besar saat penciptaan, 



sebab teori dapat membuktikan hal tersebut, tapi itu terjadi bukan tanpa sebab melainkan 

terjadi/tercipta karena Allah berbicara/ berfirman. Pada saat Allah berbicara terjadilah satu ledakan 

besar.  

Dan tahukah Saudara, kuasa Firman Allah yang mencipta itu masih terjadi sampai saat ini. Allah yang 

sama dahulu, sekarang dan selamanya, yaitu Allah yang menanggalkan kemegahan kerajaan-Nya untuk 

datang ke bumi dalam rupa Yesus Kristus. Dia datang untuk menyembuhkan orang sakit, 

membangkitkan orang mati dengan Firman-Nya. Tergantung di kayu salib dan mati, saat itu Dia 

berkata/ berfirman: “Sudah Selesai!” Perkataan sudah selesai mengandung kuasa yang sama ketika dia 

berkata: “Jadilah Terang.” Kuasa-Nya sama karena Allah yang sama. Saat Dia bangkit beberapa minggu 

kemudian, Allah yang sama yang berada di kayu salib itu kali ini datang dalam bentuk yang berbeda. 

Allah kita hanya satu, tetapi memiliki 3 fungsi.  

Dia datang beberapa minggu setelah Dia bangkit, Dia datang dalam bentuk Roh Kudus pada hari 

Pentakosta dan diam di dalam kita semua. Kini, kemanapun kita pergi Dia ada di situ. Saudara bergerak 

Dia pun ada, Saudara berdoa Dia ada, bahkan ketika Saudara sedih Dia ada, ketika Saudara berseru 

kepada Tuhan, Dia ada. Itulah sebabnya kita bergerak dalam kuasa Tuhan. Ketika kita mengerti prinsip 

ini, maka kita akan mengerti apa pun yang kita lakukan, kita membawa kuasa yang sama dengan kuasa 

Firman-Nya yang mencipta. 

Saudara, sesungguhnya kita sedang ber-mitra dengan Tuhan. Disaat Saudara sedang berdoa, Saudara 

suka atau tidak suka, Tuhan ada bersama dengan Saudara. Dia adalah Penasehat Saudara yang selalu 

ada bersama Saudara.  

“Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, 

pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus”  (Ibr 3:1) 

 Karenanya Saudaraku yang kudus yaitu orang-orang yang mengambil bagian dalam penggilan sorgawi 

adalah kawan sekerja/ mitra/ rekan dari Tuhan. Sehingga Ia yang akan menolong setiap kelemahan. 

Kita memiliki kelemahan tetapi Roh Kudus memiliki kekuatan.  

Ada satu kisah yang sederhana: Di Afrika kami menceritakan kisah seekor gajah yang besar dan gemuk 

sekali. Gajah ini menyeberangi suatu jembatan gantung dan jembatan itu bergoyang-goyang karena 

berat gajah tadi. Di balik telinga gajah itu ada seekor semut yang kecil. Pada waktu gajah itu telah 

sampai di seberang jembatan, si semut berkata kepada gajah “Hai gajah, kamu dan saya akan 

membuat jembatan ini bergoyang-goyang yah.”  

Itulah Saudara bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saudara digambarkan sebagai semutnya 

sedangkan Yesus digambarkan sebagai gajahnya. Bersama Tuhan Yesus, kita bisa melakukan 

goncangan-goncangan. Tuhan Yesus juga memerlukan Saudara. Supaya dimensi surgawi bisa memberi 

dampak kepada dimensi natural maka Tuhan Yesus memerlukan Saudara. Allah kita mampu melakukan 

segala hal, tetapi tanpa Saudara, Dia tidak mau melakukan apa-apa.    

Dia bisa melakukan semua itu, dalam kasih-Nya Dia memutuskan untuk menjadikan kita mitranya, 

sehingga kalau Saudara tidak bergerak maka Tuhan juga tidak bergerak, karena Saudara bermitra 

dengan Tuhan. Jika Saudara sudah mengerti itu, Saudara akan mengerti bahwa Allah tidak berubah. 

Rencana Allah bagi kita adalah agar semua orang menjadi imam.  

Kegagalan terjadi pada bangsa Israel, Harun juga mengalami kegagalan, lalu datanglah Tuhan Yesus 

dan Dialah imam besar yang sempurna. Dia berikan Roh Kudus-nya kepada kita. Tuhan Yesus 



mengembalikan kita kepada rencananya yang semula. Kita akan melihat sebuah kebenaran melalui 

ayat : 

“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah 

sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang 

besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan 

kepada terang-Nya yang ajaib.” (I Ptr 2:9) 

Kita telah dikembalikan kepada rencana Tuhan yang semula, 

karena pada awalnya Tuhan menginginkan itu, bangsa Israel 

gagal, tetapi Tuhan Yesus memulihkannya lalu Roh Kudus datang 

dan sekarang Dia memulihkannya kepada rencananya yang 

semula.  

Di Perjanjian Lama, Allah ingin menjadikan imam-imam, tetapi di Perjanjian Baru Allah menambahkan 

kita untuk menjadi imam-imam dan raja-raja.  

Pada mulanya Tuhan bergerak pada manusia secara individu. Di zaman dulu Tuhan bergerak atas 

seseorang seperti: Musa, Daud, Yeremia dll., tetapi sekarang Tuhan bergerak bukan atas seseorang 

tetapi dalam seseorang.  

Inilah yang dulu kita lihat (gambar 1) gambaran tentang Tabernakel / Bait Allah dari Alkitab Perjanjian 

Lama. Dari gambar tersebut  kita dapat melihat bahwa, untuk berdoa, orang-orang Israel (hanya Imam 

Besar saja yang boleh, orang biasa tidak boleh) harus masuk Tabernakel, mereka masuk mulai dari 

gerbang, hingga ke Ruang Maha Kudus, setahun sekali imam harus masuk ke dalam Bait Allah 

membawa korban bagi orang Israel. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyobek tirai Bait Allah itu, tirai itu 

sobek dari atas sampai ke bawah. Banyak orang yang memberikan pengajaran bahwa tirai itu terbelah 

dua supaya Allah bisa keluar dari Ruang Maha Kudus, pengajaran ini tidak benar. Karena Allah itu tidak 

bisa dikurung dalam sebuah ruang. Bumi ini pijakan kaki-Nya.  

Tuhan Yesus telah membuat tirai Bait Allah robek dari atas ke bawah supaya Saudara dan saya (sebagai 

orang biasa) bisa berjalan masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Itulah sebabnya Ibr 10:1 mengatakan 

bahwa Allah mengundang kita untuk berani melangkah masuk dalam ruang Maha Kudusnya atau 

takhta-Nya. Saya suka melihat gambar ini karena di sini tidak ada gambar binatang atau hewan yang 

dikorbankan karena Tuhan Yesus telah membayar semuanya dan semuanya telah selesai.  

Setiap Saudara adalah imam dari diri Saudara sendiri. Saudara yang harus menjaga kekudusan itu dan 

menjaga api Tuhan yang ada di dalam diri Saudara. Kalau Saudara kehilangan api itu, api itu akan 

meredup, sehingga hidup Saudara menjadi “kacau”. Saat itu Saudara tidak bisa menyalahkan pendeta 

Saudara atau pun orang lain, karena Saudara adalah imam yang harus menjaga api itu sendiri. Jaga 

jangan sampai redup apalagi sampai padam. 

 

TIGA TAHAP DI DALAM TABERNAKEL 

Perhatikan gambar 2 di bawah. Tabernakel / Bait Allah dibagi 

menjadi 3 bagian, yaitu: pelataran luar, ruang kudus dan 

Ruang Maha Kudus. Yang tampak pada gambar di atas adalah 

pelataran luar dengan segala kesibukan-nya. Ada hewan, ada 

darah, ada kegiatan, ada suara berisik.  

Pada gambar tersebut tampak orang-orang sedang 



menyembelih binatang, mereka melakukan korban, dan tempat mereka melakukan korban-korban 

tersebut adalah tempat yang sangat ramai, sibuk dan sangat berisik. Banyak suara orang berdoa 

dengan suara keras, juga ada bermacam-macam bunyi yang dihasilkan dari berbagai binatang, ada 

binatang yang berkeliaran, ada orang yang berkeliaran dan ada darah yang ceceran dan ada bau seperti 

barbeque. Maaf, tapi seperti itulah bau dari korban bakaran.  

 

Itulah gambaran doa orang Israel di Tabernakel. Tapi tahukah 

Saudara bahwa itu jugalah gambaran kehidupan dari banyak 

anak Tuhan saat ini. Roh-nya tampak seperti pemandangan 

gambar di atas. Suasananya ramai, berisik, terlalu banyak 

kegiatan. Ada banyak 

aktivitas terjadi di dalam 

kehidupan anak-anak 

Tuhan, mereka sangat 

aktif (di gereja), sangat sibuk dan bahkan secara rohani pun 

kehidupannya seperti ini. Ada banyak orang mencoba 

menyembah, bagaimana mereka bisa menyembah dengan 

kesibukan seperti itu? Mereka berputar-putar di pelataran, 

padahal Tuhan sudah merobek tirai Ruang Maha Kudus dan 

membukanya untuk kita masuk.  

“Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh 

keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah 

membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri.” (Ibr 10:19) 

Saudara, jika kita mau menjaga dimensi roh itu tetap terbuka, rohani Saudara mau bertumbuh dari 

kekuatan yang satu ke kekuatan yang lain dan semakin lama semakin tinggi, Saudara harus tinggalkan 

pelataran dan mulai melangkah ke ruang kudus untuk menuju Ruang Maha Kudus. Memang kita harus 

mengerti bahwa setan akan menghalangi orang yang mau mulai melangkah menuju Ruang Maha 

Kudus, setan akan selalu menjebak Saudara untuk tetap menjadi sibuk yang menguras tenaga Saudara.  

 

RUANG KUDUS 

Sekarang kita masuk dalam ruang kudus (lihat gambar 4). Beberapa orang telah memasuki daerah ini, 

mereka sudah meninggalkan kesibukan, aktifitas dan masuk tahapan ruang maha kudus. Disini kita 

melihat kaki dian, roti yang masih segar. Ada beberapa orang kerohaniannya sudah sampai pada tahap 

ini, paling tidak ada terang Tuhan disini, mereka sudah mengerti tentang Firman Tuhan dan mereka 

telah mendapatkan rema, pewahyuan dari berbagai ayat. Tapi sayang, banyak diantara mereka 

kerohaniannya hanya sampai di situ. 

Saya adalah seorang pendoa syafaat yang radikal. Saya tidak mau hanya berada di ruang kudus, tetapi 

saya berjalan secara radikal ke ruang Maha Kudus Tuhan dan berdiri di situ bagi bangsa-bangsa. Jangan 

pernah kita hanya berdoa dan memiliki kerohanian yang hanya berputar-putar di ruang kudus, oleh 

sebab itu kita kehilangan api Tuhan dalam diri kita. Itulah sebabnya ada banyak orang yang mengalami 

satu hal yang berkobar besar untuk sesaat lalu beberapa saat kemudian mereka menjadi redup tinggal 



baranya saja. Sebab kita terjebak untuk konsentrasi pada apa yang kita dapatkan dan bukan berfokus 

pada Ruang Maha Kudus, dimana ada Allah disitu, api Tuhan ada disitu dan Roh Kudus juga ada disitu.  

Saya sudah menghadiri banyak doa di banyak tempat dan saya katakan dengan rasa hormat, ketika 

orang sedang memimpin doa, saya mendengar apa yang orang katakan, orang ini memimpin berdoa 

tetapi memimpin orang-orang ke arah yang tidak jelas? Saya terheran-heran sebab dimana-mana 

orang berbicara tentang konferensi doa, tetapi isinya dipenuhi oleh pembicaraan tentang data ini dan 

itu, sedangkan doanya hanya 5 menit saja, sedangkan bicaranya 1,5 jam. Itulah sebabnya banyak 

pendoa syafaat kehilangan ketajaman rohani dan menjadi letih rohani sebab kehidupan mereka seperti 

ini, kita berdoa untuk tindakan ini dan itu kegiatan ini dan itu, fokusnya hanya pada kegiatannya saja 

yang didoakan. Itu tidak salah, tetapi kalau seluruh kerohanian Saudara berfokus hanya kepada 

aktivitas dan berdoa kepada aktivitas melulu maka Saudara akan mengalami “burn out” / keletihan 

rohani. Itu sebabnya banyak pendoa syafaat menjadi kecewa karena doa kita hanya berfokus pada ini 

dan itu, untuk ini dan itu saja.   

Yesus telah membelah tirai Bait Allah itu supaya Saudara dan saya bisa masuk ke dalam gerbangnya 

dengan pujian. Lalu kita masuk lebih jauh, kita masuk dengan Firman dan kita bisa mendapatkan 

pewahyuan. Jika gereja Tuhan baru berada di ruang kudus, itu baru setengah jalan, jangan berjalan 

sampai di situ. Itu sebabnya Yesus membelah tirai Bait Allah supaya Saudara bisa masuk dalam hadirat 

Allah.   

Dalam hidup saya, saya belajar dengan cepat, ketika saya berdoa di pagi hari atau sore hari, saya 

banyak diiringi dengan musik dan penyembahan. Lalu saya mulai berbicara kepada Tuhan. Saya punya 

pilihan, saya bisa berdoa untuk: Ibadah, untuk urapan, untuk segala persoalan yang sedang terjadi. 

Pada saat seperti ini setan akan menjebak Saudara untuk berdoa ini dan itu, dengan memunculkan 

masalah ini dan itu sampai mata Saudara sibuk mendoakan masalah ini dan itu.  

Saudara berdoa untuk krisis berikutnya, untuk ini dan itu sampai Saudara kehabisan waktu dan capai. 

Dan saya telah belajar cara yang berbeda dalam berdoa syafaat. Saya telah belajar berdoa syafaat yang 

membuat saya menjadi segar dan ada pemulihan.  

Saya seorang imam, Saudara juga seorang imam artinya sebagai seorang imam kita punya hak untuk 

melangkah masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan ketika saya menyembah Tuhan? 

Saya abaikan semua kesibukan di pelataran luar, saya tidak berdoa untuk pelataran luar. Tapi saya 

belajar sesuatu yang rahasia. Saya masuk melalui gerbangnya, dan setiap hari saya bertemu dengan 20 

krisis yang harus saya atasi, berapa dari Saudara mengerti itu. Begitu masuk gerbangnya Tuhan ada 

banyak masalah. Tetapi saya berlari dan berlari langsung masuk ke 

Ruang Maha Kudus. Disana saya langsung mengasihi Yesus, 

mengasihi Bapa, saya menatap wajah-Nya karena di Ruang Maha 

Kudus itu ada api Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada kuasa Tuhan, 

ada sukacita Tuhan.  

“Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang akan 

kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan 

kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal 

Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu 

memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya 

itu akan ditambahkan kepadamu.” (Mat 6:31-33) 



Tetapi apa yang kita lakukan? Kita bersikap justru sebaliknya. Kita sibuk dan kuatir tentang apa yang 

akan kita makan, tentang perencanaan ini dan itu, masalah ini dan itu padahal Bapa berkata: “Ayo 

masuk ke ruang Maha Kudus.” Sekali Saudara mengekspresikan kasih Saudara di ruang Maha Kudus, 

Saudara menyembah Yesus dan memuliakan Yesus maka Saudara bertindak sebagai imam. Saat itulah 

Saudara doakan apa yang ingin Tuhan doakan. Dari tempat ini, Ruang Maha Kudus, dari tempat 

penyembahan, dari tempat penyegaran, dari tempat kekuatan, dari tempat kemuliaan Tuhan, 

bersama-sama dengan Bapa saya akan pergi ke pelataran luar, bersama-sama dengan Bapa 

menyelesaikan setiap masalah yang ada. Bersama Roh Kudus sebagai mitra saya.  

Dulu, biasanya ketika saya melihat masalah saya, saya doakan... saya doakan... tetapi sekali saya sudah 

mengambil tempat untuk mengasihi Yesus, saya menjadi anak-Nya. Suka atau tidak suka, saya ini anak-

Nya, disinilah saya menikmati keberadaan Tuhan. Kadang-kadang di ruang Maha Kudus ini ada 

keheningan total, tidak pernah buka mulut, tetapi ada satu penyembahan yang dalam sekali, kadang-

kadang seperti ada suara singa dari Yehuda di Ruang Maha Kudus. Saya mengaum di situ. Kadang-

kadang, saya menari-nari di ruang Maha Kudus, saya menikmati Tuhan, Dia nyata... Dia nyata... kadang-

kadang sukacita Tuhan itu memenuhi saya. Ketika saya sendirian di kamar, saya merasakan kuasa 

Tuhan, kadang-kadang saya tampil dengan suatu ayat atau suatu pewahyuan.   

Jika kita sudah dari Ruang Maha Kudus, baru kita keluar dan mulai menyelesaikan setiap masalah dan 

kesibukan kita. Ruang setelah Ruang Maha Kudus adalah ruang kudus. Ketika saya keluar dari Ruang 

Maha Kudus, sekarang ada roti yang segar, ada pewahyuan, ada kehidupan, ada kemuliaan, ada kuasa 

sampai ke pelataran luar.  

Dengan cara lama, seharusnya saya mendoakan masalah sepuluh tetapi setelah saya keluar dari Ruang 

Maha Kudus, saya mengambil tongkat Kerajaan Allah. Saya seorang imam dan seorang raja yang 

memiliki kuasa dan otoritas. Kini saya hanya berdoa mungkin untuk krisis yang no. 10 saja, maka krisis 

1-9 selesai karena Tuhan yang turun tangan. Kadang-kadang saya mendoakan satu saja dari krisis yang 

ada, yang seharusnya ada 20 krisis. Kalau Tuhan menyuruh untuk mendoakan satu saja, berarti yang 

lainnya urusan Tuhan. Kalau saya disuruh mendoakan 5 saja berarti yang 15 urusan Tuhan. Sehingga 

apa yang kita doakan itu membuat roh saya tetap segar, dan roh saya selalu mengalir dan selalu 

bersemangat dan tidak letih.  

Saudara, tinggalkan masalah saudara, kesibukan Saudara, tinggalkan pelataran dan ruang kudus, tapi 

masuklah Ruang Maha Kudus, masuk kamar Saudara sendirian, tenang, sepi dan hanya ada Saudara 

dan Tuhan.  

 

MENGERTI TANGGUNG JAWAB SEBAGAI IMAM DAN RAJA 

Kalau Saudara sudah mengerti ketiga tahap dari Bait Allah tadi, maka yang paling penting adalah 

Saudara mengerti bahwa Saudara mempunyai tanggung jawab sebagai imam maupun raja. Ketika 

Saudara mengerti bahwa roh Saudara bekerja dengan prinsip tabernakel ini, bahwa kekuatan dan roh 

Saudara didapatkan dan berada di dalam Ruang Maha Kudus.   

Allah Bapa, Allah putra dan Allah Roh Kudus, mereka adalah satu, tidak ada persaingan di dalam hal ini. 

Yang satu tidak lebih peting dari yang lain karena mereka adalah satu. Ketika Saya datang untuk 

berdoa, saya bangun di pagi hari dan pergi berdoa. Saya turun dari ranjang, membuat kopi agar 

terjaga, sebab saya tidak dapat merenungkan Firman Tuhan sambil di bawah selimut, ujungnya pasti 

tertidur pulas. Saya bangun supaya saya merasa segar. Saya berbicara kepada Tuhan, Saya tahu hal-hal 



yang menuntut doa saya, sejujur-nya kalau saya mendapati perkara-perkara internasional saya akan 

begitu banyak masalah yang saya harus doakan, dan jika saya tidak menjaga diri maka saya akan 

frustasi. Jadi saya abaikan semua masalah itu dan saya lari, kadang-kadang saya berhenti membaca 

firman, kadang-kadang Roh Kudus memberikan kesan tertentu, saya langsung masuk ke Ruang Maha 

Kudus dan saya merendahkan hati saya di situ, dan saya mengasihi Tuhan saja. Kadang-kadang Saya 

datang dengan tangisan, dengan air mata, dengan penderitaan, berseru kepada Tuhan, kadang-kadang 

menari, kadang-kadang tertawa bahkan kadang hanya terdiam. Saudara bisa mengambil apa saja dari 

saya, tetapi jangan ambil hubungan saya dengan Tuhan, sebab itu adalah harta yang paling berharga di 

dalam hidup saya, Dialah teman saya, Dialah sahabat saya ketika saya kesepian, dialah sahabat saya 

ketika saya ingin menyerah di tengah jalan. Dialah sahabat saya, Roh Kudus adalah sahabat saya. Ketika 

Saudara mulai menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, maka Saudara bersekutu dengan ketiga Tri 

Tunggal itu. Saudara mulai mendengar hal-hal tertentu dari Bapa, Bapa mengucapkan Firman dan Dia 

menyingkapkan Firman itu sehingga Saudara bisa mendengar hal-hal tertentu dari Allah.  

Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, dan di Ruang 

Maha Kudus itu Saudara akan merasakan detak jantung Bapa, Saudara akan merasakan api Roh Kudus. 

Itulah sebabnya roh Saudara menjadi kuat dengan api Tuhan.  

Jika saya telah selesai dengan hubungan dengan Tuhan secara pribadi, baru saya keluar, dari Ruang 

Maha Kudus tersebut sekarang saya akan pergi ke pelataran luar, kuasa Tuhan yang berkuasa sebagai 

raja memenuhi saya. Sekarang roh saya semakin dikuatkan dan segar bersemangat dan siap 

menyelesaikan masalah-masalah pelataran. 

 

KEIMAMAN 

Keimaman adalah kita mengerti tentang posisi doa itu. Artinya kita datang ke hadapan Tuhan bertindak 

sebagai imam dan raja. Dari sisi imam, Saudara datang kepada Tuhan dan berdoa, sedangkan dari sisi 

raja, Saudara berdiri dengan otoritas Tuhan dengan tongkat kerajaan Allah, seperti raja Ahasyweros 

mengulurkan tongkatnya kepada Ester. Saudara perhatikan!!! Saudara harus berfungsi sebagai dua-

duanya karena Saudara sebagai imam dan raja. Saudara harus berfungsi dalam peran ini secara 

seimbang karena Saudara berperan sebagai imam dan juga sebagai seorang raja. Bagaimana cara saya 

melakukannya, ketika saya berada di Ruang Maha Kudus, dan saya mulai berdoa, jadi setelah saya 

mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan, mencintai Tuhan, berbicara kepada Tuhan, maka dari 

Ruang Maha Kudus itu saya ambil tongkat kerajaan Tuhan, saya ambil otoritas Tuhan, kuasa Tuhan 

Yesus, kuasa Firman Tuhan, dari posisi Ruang Maha Kudus itu saya ambil tongkat kerajaan itu, tongkat 

otoritas itu dan berkata “Indonesia dengarlah Firman Tuhan.” Dari posisi Ruang Maha kudus itu saya 

memperkatakan deklarasikan, saya ucapkan perkataan itu, saya gunakan tongkat kerajaan itu, saya 

berdoa untuk Jerman, Papua, “Papua dengarlah Firman Tuhan” dan saya menangis untuk Papua. 

Semangat Yesus itu menelan saya, api Roh Kudus itu membakar tulang-tulang dan saya diberikan 

semangat yang luar biasa. Dari posisi ruang Maha Kudus itu, saya bangkit sebagai seorang raja, setelah 

saya berdoa untuk mereka, saya berdiri sebagai seorang nabi perempuan, sendirian di kamar saya, 

saya berdiri dengan tongkat kerajaan Allah, saya berdiri dengan Firman Tuhan, seperti Musa 

mengangkat tongkat-nya “Papua dengarkan firman Tuhan”.  

Inilah waktunya Saudara berhenti untuk mendoakan masalah-masalah dan mulai mendoakan visi 

kotamu. Memang kalau Tuhan mendorong Saudara untuk bertobat atas sesuatu, bertobatlah, tapi saya 



terheran-heran betapa mudahnya orang Kristen berfokus pada masalah... masalah... dan masalah 

bukan melihat gambar secara keseluruhan, dan masalah itu sebenarnya kecil. Saudara angkatlah 

pandanganmu, sebab tuaianmu itu sudah masak dan kemuliaan Tuhan sudah datang atasmu.  

 

5 HAL YANG AKAN BERTUMBUH DI DALAM SETIAP IMAM DAN RAJA 

Jika Saudara memberi diri Saudara dalam bentuk doa seperti itu, maka akan muncul ciri-ciri tertentu 

dalam kehidupan Saudara, semakin  banyak Saudara mengambil waktu, semakin banyak ciri-ciri itu 

tampil. Semakin Saudara memberi diri Saudara, maka Roh Kudus akan memunculkan ciri-ciri itu di 

dalam hidup Saudara. 

Ada 5 hal yang akan bertumbuh di dalam setiap imam. Siapa yang disebut imam? Yaitu setiap anak-

anak Tuhan. Saudara semua tanpa kecuali adalah imam dan raja, semakin banyak saudara berdoa, 

maka ke-5 ciri ini akan semakin muncul dalam hidup Saudara.  

 

1. Sikap rendah hati. 

Sikap rendah hati bukan berarti tampil manis dan enak dilihat oleh orang lain. Rendah hati adalah sikap 

Saudara yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan akan selalu menutup kesalahan Saudara, 

tetapi Tuhan tidak akan pernah menutupi kesombongan Saudara. Disinilah, di Ruang Maha Kudus, 

ketika hati Saudara hancur, ketika Saudara merendahkan hati-mu, dan ketika Saudara berseru-seru 

kepada Tuhan. Itulah sikap rendah hati. 

 

2. Saudara akan menjadi seorang penyembah 

Menyembah itu bukan bernyanyi, kalau penyembahan itu diharuskan 

menyanyi maka saya tidak punya harapan untuk menjadi 

penyembah. Tapi saya adalah seorang penyembah. Pada saat saya 

memegang microphone, maka kekuatan roh saya itu akan memberi 

dampak. Tapi dampak rohani yang dihasilkan kepada orang lain 

tersebut bukan karena nyanyian saya, bukan juga karena tarian saya, 

akan tetapi yang membuat orang lain terbawa arus penyembahan 

adalah kekuatan dari roh penyembahan karena saya adalah seorang 

penyembah.  

Penyembahan adalah ekspresi dari roh Saudara. Penyembahan bukan 2 lagu cepat dan 2 irama lambat. 

Penyembahan adalah ekspresi roh Saudara di hadapan Tuhan yang bisa dilakukan dengan suara keras 

ataupun suara lembut, tetapi yang penting adalah ekspresi hati. Saudara akan memiliki roh yang kuat. 

 

3.  Kehancuran Hati  

Kehancuran tidak sama dengan kesusahan. Kehancuran bukan disaat kita mengalami masa-masa sulit. 

Kehancuran disini bukan kehancuran karena tempat parkir keduluan oleh orang lain. Memang kita 

punya perencanaan, punya program, tetapi kalau Roh Kudus berbelok dari program kita, kejutan-

kejutan dari Roh kudus itu membuat kita menjadi fleksibel untuk keluar dari program kita. Tapi 

tahukan masalah kita? kadang-kadang Roh Kudus bergerak ke arah rekonsiliasi, ke arah berperang, ke 

arah penyembahan, ke arah pujian, kadang-kadang berlutut, kadang-kadang menari, kadang-kadang 

dengan pengampunan, atau kadang-kadang dengan deklarasi, profetik, maka rahasianya adalah orang-



orang laki-laki atau perempuan yang bisa mengikuti Tuhan adalah mereka yang bisa mengenali 

sekarang Roh Kudus mau melakukan apa? Memang banyak ekspresi atau kebutuhan, tetapi sekarang 

yang mau dilakukan itu apa?  

 

 

4. Kamu akan menjadi laki-laki dan perempuan dengan mendasarkan doa Saudara pada Firman. 

Kita bisa memiliki harapan-harapan yang indah hal-hal yang bagus, tetapi Firman Tuhan-lah yang 

kembali tanpa membawa hasil. Firman Tuhanlah yang tidak bisa kembali kepada Tuhan dengan tanpa 

hasil. Firman Tuhanlah yang ditakuti oleh Iblis, Firman Tuhanlah yang punya kuasa, Firman Tuhanlah 

yang mengubahkan. 

Terlalu banyak pertemuan doa hanya membuat kita hidup di pelataran luar dan tidak pernah masuk ke 

dalam Firman. Kita harus berdoa dengan ayat karena dari ayatlah kuasa itu muncul. Allah 

meneguhkan/ membela Firman-Nya. Semakin Saudara berdoa dengan dasar Firman, maka Saudara 

akan mendapatkan banyak konfirmasi. Dan Saudara akan mengalami kuasa itu bekerja dalam 

kehidupan Saudara.  

Setan akan menjebak Saudara dengan segala aktivitas dan masalah Saudara. Karena dia tahu, kalau 

Saudara mulai gunakan ayat untuk berdoa, setan tidak punya senjata lagi terhadap Firman Tuhan. 

Setan akan menjauhkan Saudara dari firman. Firman itu adalah Yesus Kristus, dan Allah akan 

mendukung firman itu. Firman itu tidak akan kembali tanpa membawa buah. Itu sebabnya setan akan 

sibuk dengan dimensi-dimensi pelataran luar saja. Dan membuat Saudara tidak bisa berdoa dengan 

firman, sehingga membuat Saudara tidak bersekutu dengan Allah di ruang Maha Kudus. Karena dengan 

cara begitu setan bisa menjaga Saudara dari efektivitas rohani Saudara.  

 

5.  Kamu akan memiliki otoritas 

Tingkat Firman Tuhan dalam hidup Saudara akan setara dengan tingkat otoritas dalam hidup Saudara. 

Otoritas Tuhan yang tampil di dalam hidup Saudara akan bisa setinggi pegalaman Saudara bersama 

Firman Tuhan. Masuk ke dalam Ruang Maha Kudus degan mengasihi Dia. Walaupun di pelataran luar 

memerlukan jawaban. Di Ruang Maha Kudus ada api Roh Kudus, kekudusan, kebenaran, tanda-tanda 

keajaiban. Dengan doa seperti itu, roh saya diperbaharui. Pada awalnya saya tidak begitu saya berdoa 

dengan 2 ayat tetapi Tuhan memberkatinya, Ketika roh saya mulai terlatih maka porsinya semakin 

meningkat. itulah keimaman.  

Dimana pun Saudara berada Saudara adalah imam dan raja. Saudara berada dengan cara Tuhan, 

Saudara bergerak dengan otoritas yang dari Tuhan, lalu Saudara ambil tongkat kerajaan itu sendirian 

saja, tetapi surga dan neraka akan menyaksikan Saudara. Ambil tongkat kerajaan kepada bangsa-

bangsa, kota-kota, keluarga-keluarga dll. Saudara adalah raja dan imam itu.  

Gambar 1. Inilah yang Tuhan inginkan, masuklah melalui pintu gerbang, jangan pikirkan apa yang ada 

di pelataran, tetapi lari langsung masuk ke dalam Ruang Maha Kudus. Bersekutu dengan Tuhan di 

ruang Maha Kudus.  

Gambar 2. Jangan Saudara terjebak dengan hal seperti ini. Kadang kita berjuang untuk mengatasi 

segala masalah hanya untuk bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu salah, seharusnya kita masuk dulu 

ke Ruang Maha Kudus baru mengatasi persoalan. 



Gambar 3. Ini tampilan dari banyak gereja Tuhan. Kita punya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, itu bagus, 

tetapi ada banyak sekali kegiatan. Kegiatan tidak salah, itu bagus memuliakan Tuhan, tetapi kalau 

Saudara telalu sibuk dengan segala macam kegiatan maka Saudara akan kehilangan kuasa, kehilangan 

dimensi roh yang baru dan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. 

Gambar 4. Tuhan berkata “Ayo masuk, keluar dari pelataran luar dan Aku punya pewahyuan baru, yang 

segar bagimu.” Sekarang tirai pemisah itu sudah dibuka masuklah dan datanglah kepada-Ku, datanglah 

kepada-Ku semua yang letih dan berbeban berat, Aku akan memberikan perhentian bagimu karena 

Aku mengasihi kamu dengan kasih yang abadi dan kekal. Sekalipun engkau melewati air atau api, api 

tidak akan membakar engkau, karena aku beserta kamu.  dan Aku akan mendatangkan air atau api. Air 

dan api itu tidak akan menghanguskan kamu karena Aku akan menopang kamu dengan tangan 

kananmu, mari datang kepada-Ku. Tuhan berkata : “Aku akan mencurahkan air atas orang-orang yang 

haus, bukan ke atas orang-orang yang agamawi atau religius.” Kalau kita bilang Tuhan saya haus, saya 

mau minum lebih lagi dari apa yang sudah saya rasakan, minum lebih lagi dari semangat Yesus, 

digerakan oleh api Tuhan. Baru setelah itu pelayanan kita tidak menjadi beban berat lagi. Amin. 

 

Artikel diatas adalah khotbah Rev. Suzette Hattingh pada KKR hari ke-2  

di kota Bandung, 12 April 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REV. Suzette Hattigh 

 
Dari tahun 1980 hingga 1996, Suzette Hattingh adalah bagian dari 

pelayanan Reinhard Bonnke's, “Christ for all Nations” (CfaN) / “Kristus bagi 

semua Bangsa". Mengepalai departemen syafaat, Suzette memainkan 

peran utama dalam persiapan misi  di seluruh dunia dan pelayanan umum, 

kemudian menjadi rekan penginjilan Reinhard Bonnke.  

Selama melayani sebagai pendoa syafaat penginjilan Reinhard Bonnke, 

pelayananya sering juga merangkap sebagai penginjilan dan penginjilan jalanan, yang membawa ribuan 

jiwa ke dalam Kerajaan Allah dan telah memotivasi banyak orang Kristen dalam doa dan penginjilan 

pribadi. 

Sesuai pilihannya sendiri untuk menjadi seorang penginjil, pelayanan Suzette dengan cepat 

membuatnya sebagai penginjil besar. Pada tanggal 1 Januari 1997, Suzette Hattingh bersama dengan 

Gayle Claxton, didirikan “Voice in the City”, yaitu sebuah organisasi internasional dan misi 

interdenominasi untuk menjangkau mereka yang terhilang, mereka yang hancur hati dan mereka yang 

tidak memperdulikan jalan hidup mereka. 

 

   
 

Salah satu bagian tak terpisahkan dari pelayanan Suzette adalah pelayanan kesembuhan, tanda-tanda 

ajaib dan mujizat. Seperti halnya misi penginjilan di seluruh dunia, Suzette memiliki panggilan yang 

kuat dari Tuhan untuk berkonsentrasi pada kota-kota dan komunitas lokal. Di bawah bendera 

kehambaan, dia mengulurkan tangan dengan semangat yang sama baik saat melayani satu jiwa 

maupun saat melayani satu juta jiwa. Meskipun penginjil yang penuh gairah, Suzette juga berbakat 

dalam meneguhkan dan memperlengkapi tubuh Kristus melalui khotbah motivasi dan mengajar. 

Sebagai seorang penulis, ia juga diurapi sebagai pengajar yang berpengalaman, telah menjadi inspirasi 

bagi ribuan orang di seluruh dunia. 

Saat ini Suzette Hattingh sangat terbeban bagi Papua, Indonesia. Ia menangis, berseru, berdoa dan 

berpuasa dihadapan Tuhan bagi Papua. Bahkan Suzette merindukan kewarganegaraan Indonesia 

supaya bisa tinggal di Papua. Ia memiliki hati Tuhan bagi kebangunan rohani (revival) di Papua. Dan 

foto dibawah adalah salah satu pelayanan Suzette di Papua beberapa hari sebelum ke Bandung. 



SEMINAR & KKR
Bandung

Pada tanggal  

Gereja kita 
mendapat kehormatan 
menjadi tuan rumah seminar dan KKR 
tersebut, yaitu di GBI Aruna, Jl. Aruna 
No. 19 - Bandung. Dibuka oleh 
Fasilitator Umum JDS, Ev. Daniel 
Pandji, 

Dalam pesannya Rev. 

Senin - selasa, 11-
12 Apr i l  2011,  

Jaringan Doa Sekota 

(JDS) Bandung dan 
Gereja-Gereja di  Kota 

Bandung mengadak an   
seminar dan KKR dimana Rev. 
Suzette Hattingh sebagai 
pembicara-nya. 

Suzette 
Hattingh menyampaikan tentang 

yang harus tetap menyala, api ini harus tetap 
dipertahankan dengan menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara 
pribadi. Banyak duduk dihadapan-Nya, hanya kita dan Tuhan, 
mempersembahkan korban (yaitu tubuh kita) di mezbah-Nya. Gereja 
Tuhan di kota Bandung harus terus menjaga api itu tetap menyala.

API DOA 

Pada hari kedua, pagi harinya Rev. Suzette Hattingh mengalir 
dalam aliran Roh Kudus sehingga ia tidak berkhotbah namun 

mengajak semua yang hadir untuk masuk dalam penyembahan 

yang dalam, memperkatakan Firman Tuhan dan berdoa bagi Indonesia. 
Sedangkan pada malam hari, Rev. Suzette Hattingh semua peserta KKR 
masuk dalam sukacita penyembahan dan menyampaikan pesan-Nya 
kepada kita untuk lebih banyak lagi masuk Ruang Maha Kudus (bertemu 
Tuhan dalam perjumpaan pribadi) agar kita mampu untuk mengatasi 

semua masalah hidup.

 


