
 Pesan Gembala 

Apa yang  Terjadi setelah pencurahan Roh Kudus? 

Shalom,  

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 juni kita telah memperingati perayaan 

Pentakosta. Apa yang kita rasakan hari-hari ini seperti 2000 tahun yang lalu, dimana di dalam 

Kisah Para Rasul dikisahkan bagaimana dampak yang terjadi setelah pencurahan Roh Kudus.  

 

DAMPAK PENCURAHAN ROH KUDUS 

Ada 4 hal yang terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan, yaitu: 

 

1. Mujizat-mujizat Terjadi 

 Murid-murid Tuhan, rasul-rasul semuanya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada waktu Petrus 

dan Yohanes akan pergi ke Bait Allah untuk berdoa, tiba-tiba di pintu Bait Allah ada seorang 

pengemis yang lumpuh sejak lahir, dimana setiap harinya dia digotong dan ditaruh di sana 

untuk mengemis.  

Waktu dia melihat Petrus dan Yohanes datang, dia menjulurkan tangannya, kemudian Petrus 

berkata kepadanya. “Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan 

kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah!” 

Lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah 

kaki dan mata kaki orang itu, orang itu mulai berjalan dan berlari-lari, terjadilah mujizat yang 

luar biasa.  

Saat itu rasul-rasul dipakai Tuhan dengan luar biasa, dikatakan bahwa orang-orang sakit dibawa 

keluar dari rumahnya di atas tempat tidurnya mereka diletakkan di tepi-tepi jalan, supaya apa? 

Supaya paling tidak ketika Petrus lewat dan bayangannya mengenai mereka, mereka menjadi 

sembuh. Mujizat terjadi dengan luar biasa. Orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem 

datang berbondong-bondong dan Alkitab mengatakan bahwa semua orang disembuhkan!. 

Bukankah hari-hari ini kita melihat hal-hal seperti itu sedang terjadi? Amin! 

Lima tahun yang lalu Tuhan berbicara kepada Gembala Pembina “Kamu pergi ke kota-kota 

kemana Aku tunjuk dan kamu lakukan ‘Healing Movement Ministry’. Kumpulkan gereja-gereja 

dan ajak gereja-gereja itu mengumpulkan orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang 

yang tidak punya uang untuk pergi ke dokter, sebab Aku akan menyembuhkan mereka!”   

Selam kurun waktu 5 tahun Gembala Pembina sudah melakukan KKR seperti ini sebanyak 175 

kali yang terakhir di Belanda. Dengan mata kepala sendiri Gembala Pembina melihat bagaimana 

Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit dengan seketika. Yang buta melihat, yang lumpuh 

berjalan, yang tuli mendengar dan kanker tumor hilang seketika. 



Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, hari-hari ini sedang terjadi luar biasa! Dan ke depan ini 

Tuhan berkata kepada Gembala Pembina, “Kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi!” 

dan yang terjadi sekarang ini dalam kapasitas yang besar lagi. 

 

2. Perubahan Cara Hidup Jemaat 

Setelah Roh Kudus dicurahkan terjadi perubahan cara hidup jemaat sebagai berikut: 

 

a.Jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul 

 Mereka mengadakan persekutuan bersama-

sama. Mereka memecahkan roti dengan 

gembira dan dengan tulus hati (Kis 2:42-46). 

Kalau Roh Kudus benar-benar dicurahkan maka 

kita pasti akan merasakan kegembiraan, 

sukacita dan tulus hati. Kita berkumpul seperti 

ini tidak mempunyai motivasi yang lain kecuali 

menyenangkan hati Tuhan. Kita berdoa, memuji dan menyembah Dia dan Tuhan disenangkan.  

  

b. Jemaat senang menabur 

Kis 4:34-35 “Sebab tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara mereka; karena semua 

orang yang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu 

mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada setiap 

orang sesuai dengan keperluannya.” 

Ini adalah ciri yang terpenting yaitu pada waktu Roh Kudus dicurahkan tidak ada orang yang 

berkekurangan. Mengapa? Sebab orang yang berlebih, mereka memberi atau menabur untuk 

yang kekurangan melalui rasul-rasul. Mungkin ada di antara mereka yang menjual tanah atau 

rumahnya lalu meletakkan hasilnya di kaki rasul-rasul, kemudian para rasul yang akan 

membagi-bagikan sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. 

Saudara, pada waktu Roh Kudus dicurahkan maka ciri dari jemaat adalah senang menabur dan 

memberi.    

Tahun 2011 adalah Tahun Multiplikasi dan Promosi! Salah satu kunci multiplikasi dan promosi 

itu adalah memberi dan menabur!.  Tuhan sendiri yang mengajarkan tentang memberi, sebab 

itu adalah cara untuk mematahkan cinta akan uang dan keinginan untuk kaya.  

 

Kalau Saudara memiliki uang banyak, Puji Tuhan karena Tuhan memberkati Saudara, tetapi 

jangan sampai terperangkap dalam cinta akan uang, karena akar daripada segala kejahatan 

adalah cinta akan uang! Akar segala kejahatan itu bukan uangnya tetapi cinta akan uang. Dan 

Tuhan Yesus mengajar untuk mematahkan cinta akan uang dan keinginan untuk menjadi kaya 

adalah dengan memberi. 



“Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata: "Guru, perbuatan baik apakah yang harus 

kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"  Jawab Yesus: "Apakah sebabnya engkau 

bertanya kepada-Ku tentang apa yang baik? Hanya Satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin 

masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada-Nya: "Perintah 

yang mana?" Kata Yesus: "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan 

mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepada-Nya: "Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi 

yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya: "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah 

segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta 

di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." Ketika orang muda itu mendengar 

perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-

murid-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk 

ke dalam Kerajaan Sorga. Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk 

melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." Ketika murid-

murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata: "Jika demikian, siapakah yang 

dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal ini tidak 

mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.” 

Ada sebuah lagu yang dulu sangat terkenal berjudul “It is 

Well with My Soul” Lagu ini berbicara bahwa apa pun 

yang terjadi dalam hidup ini, baik susah maupun senang 

yang pasti dialami oleh kita, baik hidup maupun maut 

yang mendekat kepada kita, tetapi hati kita tetap tenang.  

Peristiwa Horatio ini mungkin seperti anak muda yang 

kaya tadi, tetapi Horatio tidak “ngeloyor” pergi. Dia 

bertanya kepada Tuhan, “Tuhan, apakah ini Tuhan? ... Ini 

apa, Tuhan?” Dia adalah seorang yang kaya, tetapi apa yang dilakukan setelah itu membuatnya 

mengerti isi hati Tuhan, dimana dia pergi dan menetap di Yerusalem. Apa yang Tuhan 

rencanakan digenapi oleh Horatio. Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak 

demikian karena semua mungkin bagi-Nya. 

 

3. Goncangan-goncangan Terjadi 

Pada waktu rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, mujizat terjadi dimana 

malaikat Tuhan datang dan membukakan pintu penjara di malam hari. Orang-orang gempar 

dan banyak yang bertobat! Pada waktu itu Stefanus dibunuh dan setelah itu terjadi 

penganiayaan terhadap jemaat Tuhan. Dari Yerusalem lari ke seluruh Yudea, Samaria sambil 

mengabarkan Injil. Multiplikasi dalam hal orang-orang percaya terjadi. Bagaimana mereka bisa 

mengabarkan Injil sampai ke Yudea dan Samaria? Caranya adalah dengan penganiayaan! 

Karena dengan demikian mereka harus lari menyebar. Kalau bagi Saudara istilah ‘penganiayaan’ 



tidak enak, mari kita ganti dengan kata ‘tekanan’ walau kedengarannya lebih ringan tetapi 

sebenarnya sama saja. Apa pun boleh datang namun yang baiklah yang akan terjadi. 

Multiplikasi dan promosi terjadi di tengah-tengah goncangan. Jika saat ini Indonesia sedang 

digoncang-goncangkan oleh Tuhan, berarti Indonesia sedang dipromosikan oleh Tuhan. 

Ekonomi Indonesia akan menjadi luar biasa. Kalau Indonesia mengalami multiplikasi dan 

promosi artinya kita juga akan mengalami multiplikasi dan promosi. 

 

4. Perubahan Paradigma dalam Pelayanan  

Pada waktu itu dikenal bahwa keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi dan bukan untuk 

bangsa lain. Bayangkan kalau keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi setelah 

Roh Kudus dicurahkan ada satu perubahan paradigma, melalui Kornelius - seorang kepala 

pasukan Itali dan bukan seorang Yahudi, keselamatan akhirnya bukan untuk orang Yahudi tetapi 

juga untuk bangsa-bangsa lain termasuk Saudara dan saya. 

Kornelius, seorang kepala pasukan Itali adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia berdoa dan 

percaya kepada Tuhan serta banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Pada suatu 

hari dia berdoa dan malaikat Tuhan turun serta berkata kepadanya, “Kornelius, semua doamu 

dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, 

suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang 

disebut Petrus.” 

Di tempat lain, Petrus kira-kira jam 12 siang hendak 

berdoa, tetapi dia merasakan begitu lapar. Tiba-tiba dia 

mendapat penglihatan di mana ada sebuah benda yang 

turun dari langit. Benda itu seperti kain yang terentang 

dan diujungnya diikat tali dan didalamnya ada binatang-

binatang haram yang tidak untuk dimakan oleh orang-

orang Yahudi. Lalu ada suara yang berkata “Bangunlah, 

hai Petrus, sembelihlah dan makanlah! Tetapi Petrus 

menjawab: Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah 

makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir!”  

Perintah ini sampai 3 kali dan tiba-tiba kedengaran suara yang berkata. “Apa yang dinyatakan 

halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.” Kemudian penglihatan itu lenyap dan 

Petrus bertanya-tanya apakah arti semuanya itu. 

 

Tiba-tiba utusan Kornelius datang dan Petrus mulai meraba-raba tentang hal ini dan pergi 

mengikuti utusan tersebut ke rumah Kornelius. Sesampainya di sana, Kornelius menceritakan 

apa yang dialaminya dan Petrus baru mengerti bahwa ada satu perubahan paradigma, dimana 

yang tadinya keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi tetapi sekarang Tuhan bukakan juga 

untuk bangsa-bangsa lain. Petrus lalu berkata “Kamu tahu bahwa saya ini orang Yahudi dan 



kami dilarang keras untuk tidak masuk ke rumah orang bukan Yahudi, itu haram! Tetapi 

sekarang Tuhan nyatakan ini halal!” 

Melalui kisah ini, Tuhan berbicara kepada Gembala Pembina bahwa kedepannya kita akan 

melihat paradigma-paradigma yang baru dalam pelayanan kita.  

Selanjutnya pada waktu Petrus mulai berbicara tentang Tuhan Yesus, tiba-tiba Roh Kudus turun 

dan mereka berbahasa roh. Banyak orang-orang Yahudi yang mendengar apa yang dilakukan 

oleh Petrus langsung marah. Mereka berkata, “Petrus menyatakan hal-hal yang haram menjadi 

halal!” Apa yang terjadi menjadi pergunjingan mereka. Terpaksa Petrus disidangkan di 

Yerusalem dan di sana Petrus bersaksi tentang apa yang terjadi dan kemudian tenanglah 

mereka dan mereka menjadi mengerti akan hal ini.  

 

Gembala Pembina juga bersaksi tentang perubahan paradigma yang dialaminya, yaitu: 

 

a. Pelayanan Pemulihan Pondok Daud 

Gembala Pembina adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk menjadi pelopor perubahan 

paradigma seperti ini. Pada waktu itu Gembala Pembina dipanggil untuk menjadi seorang 

hamba Tuhan dan diberikan tugas untuk merestorasi Pondok Daud. Pondok Daud berbicara 

tentang doa, pujian dan penyembahan. Gembala Pembina tidak tahu bahwa dia adalah orang 

pertama di Indonesia yang “fulltime” dalam pelayanan seperti ini. Tidak ada orang yang 

mengerti apa itu Pondok Daud dan tidak ada orang yang tahu tentang pujian dan 

penyembahan. Tetapi Tuhan berkata kepada Gembala Pembina “Niko, yang penting dalam doa, 

pujian, dan penyembahan itu adalah bahasa roh. Tanpa bahasa roh, maka doa, pujian, dan 

penyembahan itu bukan seperti apa yang Aku maksudkan!”  

 

b. Penanaman Gereja Baru 

Tuhan menyuruh Gembala Pembina untuk membuka beberapa gereja sekaligus dalam satu kita. 

Awalnya memang terjadi pertentangan, tetapi itulah yang Tuhan inginkan untuk menanam 

gereja baru. Kita tidak bisa mengerti akan hal ini dan penginjilan cara yang lalu tidak bisa 

dipakai untuk yang sekarang. Kita harus mengikuti perubahan paradigma tersebut. 

 

Saudara yang dikasihi Tuhan, ke depan ini akan ada perubahan paradigma dalam pelayanan dan 

kita semua berdoa supaya kita bisa mengikutinya dengan sukacita. Biasanya orang yang tidak 

bisa mengikutinya tidak akan bersukacita, tetapi yang bisa mengikutinya pasti bersukacita! 

Haleluya! Amin (Sh) 

  Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 



It Is Well With My Soul 

Hidup yang Sukses 

Horatio Gates Spafford (1828-1888) lahir dan dibesarkan di negara bagian New York. Ketika dia 

sudah dewasa pindah ke Chicago. Di kota itu dia menjadi seorang pengacara terkemuka di 

Chicago dan seorang pengusaha yang telah berinvestasi dalam real estate kota. Spafford 

menjadi orang yang terkenal di abad ke-19. Bukan hanya seorang yang sukses dengan bisnis, 

tetapi dia juga merupakan seorang Kristen yang cinta akan Tuhan. Spafford dan istrinya, Anna 

melayani sebagai seorang guru Sekolah Minggu, pemimpin kaum muda, dan anggota dewan 

pengurus seminari.  Mereka adalah pendukung (sponsor) dan donatur dari D.L. Moody, seorang 

pengkotbah terkenal. Ketika ada KKR di kota Chicago yang akan diadakan oleh beliau, keempat 

anak Spafford menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi. 

 

Awal Bencana 

Sekitar tahun 1870-an Spafford mengalami satu proses di dalam hidupnya. Berbagai bencana 

menerpa keluarga Spafford secara beruntun. 

Tahun 1870, anak laki-laki satu-satunya meninggal karena panas tinggi yang disebabkan karena 

demam berdarah. Mereka sekeluarga merasa tergoncang akan kejadian ini. 

Tahun 1871, terjadi ‘Great Chicago Fire’ kebakaran hebat yang menyapu kota pada tanggal 8-10 

Oktober 1871 yang menewaskan 250 orang, sekitar 90.000 keluarga kehilangan rumah hingga 

sepertiga dari kota itu hancur. Kebakaran itu menghancurkan hampir semua miliknya. Selama 

dua tahun Spafford dan istrinya bekerja tanpa lelah untuk membantu korban kebakaran dan 

membangun kehidupan mereka bersama-sama. Usaha dagangnya mengalami kemunduran dan 

kesehatan Anna Spafford mulai terganggu. Dalam keadaan seperti itu, Spafford dan 

keluarganya membutuhkan istirahat. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Eropa. 

Tahun 1873, Spafford, istri dan keempat anaknya memutuskan untuk pergi berlibur ke Eropa 

sekalian mengikuti KKR yang diadakan oleh D.L Moody. Di detik-detik keberangkatannya dia 

menunda kepergiannya ke Eropa dan kembali ke Chicago karena urusan bisnis. Terpaksa dia 

membatalkan kepergiannya. Tidak ingin mengganggu liburan keluarganya. Spafford membujuk 

istri dan anak-anaknya untuk tetap melanjutkan liburan menurut rencana semula, karena tidak 

ada alasan baginya untuk menunda kepergian istri dan keempat anak-anaknya yaitu Annie (11 

tahun), Margareth Lee ‘Maggie’ (9 tahun), Elisabeth ‘Bassie’ (5 tahun) dan Tanetta tua (2 tahun) 

untuk pergi ke Eropa. 

 

Pelayaran yang Naas 

Anna Spafford, empat  putrinya, pengasuh anak-anak dan dua orang lain mereka naik kapal uap 

Prancis ‘Ville du Havre’ pada tanggal 22 November 1873, bersama dengan 307 penumpang lain 

dan awak. Awalnya kapal laut ini berlayar dengan mulus sampai mendekati pantai Irlandia.  



Pada sekitar pukul 02:00 pada tanggal 22 November 1873, di bagian timur Atlantik Utara, ‘Ville 

du Havre’ bertabrakan dengan besi pemotong Inggris ‘Loch Earn’. Dalam keadaan panik, Anna 

Spafford segera mengumpulkan keempat anak perempuannya. Di atas geladak yang sudah 

miring,  mereka berlutut dan berdoa. Mereka memohon keselamatan dari Tuhan , tetapi kalau 

hal itu tidak mungkin, mereka minta dipersiapkan untuk menghadapi maut.  

Kapal ‘Ville du Havre’ tenggelam dalam 12 menit saja dan kapal itu lenyap dari pandangan 

ditelan ombak samudera raya. Beberapa jam kemudian seorang pelaut berlayar ke tempat 

tenggelamnya kapal itu. Ia menemukan Anna Spafford masih terapung-apung di atas air, lalu ia 

menariknya ke atas perahu. Ternyata hanya 87 jiwa yang selamat dan 226 orang tewas, 

termasuk empat anak perempuan Spafford. Di antara yang selamat adalah Anna Spafford dan 

pengasuhnya. Hari berikutnya, AS Tremontain kapal mencapai TKP, dan menyelamatkan Ville 

du Havre. Penumpang dipindahkan dari Loch Earn ke Tremontain, yang membawa mereka ke 

Cardiff, Wales. 

 

Kabar Kecelakaan 

Sementara itu di Chacago, Spafford mendengar kabar tentang hilangnya kapal ‘Ville du Havre’ 

meski berita itu masih terpenggal-penggal. 

Kemudian ia menerima telegram dari istriya bunyinya pendek ‘SAVE ALONE’ (’Selamat... 

Seorang diri). 

Mendengar berita itu, hancurlah hati Spafford. Ia tidak hanya berdukacita atas meninggalnya 

keempat anak perempuannya, ia juga merasa bersalah karena tidak pergi bersama-sama 

mereka di kapal.  

Di tengah dukacita dan godaan yang tak terkatakan, iman sang ayah kepada Tuhan 

memungkinkan dirinya tetap mempunyai kedamaian di hati. Ia yakin bahwa keempat anaknya 

beriman teguh. 

Segera dia berangkat menemui istrinya. Kapal yang ditumpanginya membawa Spafford ke dekat 

tenggelamnya kapal ‘Ville du Havre.’ Spafford sempat memandangi samudera raya yang 

menjadi kuburan keempat putrinya.  

Malam itu, di kabinnya, dalam kesedihan yang mendalam bercampur dengan iman yang teguh 

dalam kebaikan Allah menyebabkan Spafford untuk menulis sebuah himne yang paling terkenal 

sepanjang masa. “It is Well with My Soul” lagu ini berbicara bahwa apa pun yang terjadi dalam 

hidup ini, baik susah ataupun senang yang dialami oleh kita, hati kita tetap tenang.  

 

Nyanyian itu Mulai Tersebar 

Di akhir tahun 1876, Spafford dan isrtinya kembali ke Eropa dan menetap di Chicago. D.L. 

Moody kembali mengadakan KKR di situ.  

Ketika rombongan penginjil mengunjungi rumah keluarga Spafford, kepada mereka 

diperlihatkan syair yang ditulis oleh Spafford di tengah kedukaannya. Dalam rombongan itu ada 



seorang penyanyi yang bernama Philip B. Bliss.  Dengan tanggap dia meleng-kapi syair karangan 

Spafford dengan melodi yang indah. Philips P. Bliss memperkenalkan nyanyian itu dalam suatu 

KKR yang sedang berlangsung. Mulai saat itu hingga sekarang, orang-orang sangat menyukai  

nyanyian itu.  

Di hari Natal 1876, Philips P. Bliss dengan istrinya mengalami kecelakaan kereta api, pada saat 

mereka hendak menengok ibunya di Pennsylavia. Dalam malapetaka besar ini mayat mereka 

tidak pernah ditemukan, yang ditemukan hanyalah sebuah koper milik mereka yang berisi lagu-

lagu ciptaan Philips P. Bliss.  

 

Anna Spafford

Horatio Gates Spafford

Telegram kabar kecelakaan

Ilustrasi kecelakaan kapal “ Ville du Havre”

The Great  Chicago F ire 1871

 
 

Memulai Kehidupan yang Baru 

Setelah apa yang terjadi, Spafford memiliki 3 orang anak. Pada tanggal 11 Februari 1880, putra 

tunggal mereka yang bernama Horatio Spafford Goertner, meninggal pada usia empat tahun, 



dari pneumonia (peradangan di paru-paru). Putri mereka Bertha Hedges Spafford (lahir 24 

Maret 1878) dan Grace Spafford (lahir 18 Januari 1881).  

Agustus 1881, Spafford berangkat ke Yerusalem bersama dengan istri dan anak-anaknya. 

Mereka menemukan sebuah kelompok yang disebut ‘Coloni America’ yang misinya untuk 

melayani masyarakat miskin. Spafford meninggal pada tahun 1888 di usinya 60 tahun karena 

penyakit Malaria yang dideritanya. 

 

Di dalam Alkitab juga ada seorang yang bernama Ayub yang  mengalami penderitaan berat 

dalam hidupnya, Ayub bertahan dan mempercayai Tuhan, dia tidak berbuat dosa dengan 

bibirnya selama penderitaan itu. Diakhir hidupnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan Tuhan 

memberikan dua kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Amin 

 

Daftar Pustaka :  

- http://en.wikipedia.org 

- www.christians.com 

- www.rootsweb.ancestry.com 

- Kisah nyata di balik lagu pilihan’ – LLB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMULIHAN PONDOK DAUD 
 

Shalom,  

Beberapa bulan ini Tuhan menuntun kita untuk kembali melihat tentang Pondok Daud. Pondok 

Daud adalah pola ibadah yang Tuhan kehendaki hari-hari ini. Di dalam Pondok Daud ini ibadah 

yang dilakukan bukan hanya pada waktu kita berkumpul saja. Kalau kita memiliki konsep yang 

seperti ini, maka kita akan bersalah di hadapan Tuhan. 

Kol 3:23-24 “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti 

untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima 

bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hamba-Nya.” 

Dari ayat ini kita melihat dengan sangat jelas bahwa apapun yang kita perbuat, perbuatlah 

seperti untuk Tuhan. Dari bangun pagi sampai malam hari, banyak hal-hal yang kita perbuat dan 

itu adalah ibadah. Jadi ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan 

Tuhan dan bukan untuk kepentingan manusia. Lakukanlah semuanya itu dengan sukacita. 

Sebab kita ada di dunia ini tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan.  

Banyak orang memiliki konsep pemikiran yang salah. Contohnya: seseorang bekerja pada si ‘A’ 

dan digaji oleh si ‘A’, kalau berdasarkan kepada Firman Tuhan, sekalipun si ‘A” adalah majikan, 

tetapi Saudara harus memiliki satu tujuan “Aku ada di perusahaan ini karena aku bekerja untuk 

Tuhan.” Itu akan terasa sangat berbeda sekali. Pada waktu Saudara memiliki konsep seperti ini 

maka seluruh kehidupan Saudara akan berubah dan Saudara akan mendapatkan berkat yang 

tidak bisa diukur lagi dengan ukuran manusia. Berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya, 

dan susah payah tidak akan menambahinya. 

 

POLA IBADAH 

Di dalam Alkitab ada 3 pola ibadah, semua pola ibadah itu telah roboh. 

1. Tabernakel Musa 

Tabernakel ini mengawali sebuah pola ibadah yang 

diajarkan oleh Allah kepada Musa selama 40 hari di 

Gunung Sinai. Selama 40 hari 40 malam mereka 

berbincang-bincang berdua dengan Tuhan. Tuhan 

mengajarkan kepada Musa bagaimana umat-Ku harus 

melaksanakan ibadah. 

Waktu itu Tuhan berkata kepada Musa untuk 

menyampaikan firman-Nya kepada Firaun “Ijinkan umat 

Israel untuk keluar dari tanah Mesir supaya mereka bisa melaksanakan ibadah. Inilah tujuan 

mereka keluar dari Mesir supaya mereka bisa melakukan ibadah.” Mungkin yang menjadi 

pertanyaan adalah “Mengapa ibadahnya tidak di sini saja?” Tidak!!! Ibadah itu harus keluar dari 



Mesir. Untuk itulah Tuhan mulai mengajarkan kepada umat-Nya sebuah pola ibadah. Pola 

ibadah ini sudah dirobohkan dan tidak ada lagi. 

  

2. Pondok Daud 

Pondok Daud dibangun oleh Daud sendiri. Pondok Daud 

juga telah roboh. 

 

3. Bait Salomo 

Salomo adalah anaknya Daud, dia juga mendirikan 

sebuah tabernakel yang diberi nama Bait Salomo. Ini pun 

sudah roboh. 

Berarti ketiga pola ibadah yang ada ini semuanya sudah 

roboh. 

Akan tetapi Kis 15:16  berkata : “Kemudian Aku akan 

kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang 

telah roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali 

dan akan Kuteguhkan..” Tuhan sendiri yang mengatakan “Aku akan membangun kembali 

Pondok Daud yang telah roboh” Ini berarti ada satu penekanan bahwa Pondok Daud ini sudah 

roboh dan Tuhan sendiri yang berjanji akan membangunnya kembali. Dia tidak mengatakan 

bahwa akan membangun kembali Tabernakel Musa atau Bait Salomo, tetapi yang ditekankan 

hanyalah Pondok Daud. Ini berarti ada sesuatu yang menarik di Pondok Daud. 

 

LAHIRNYA PONDOK DAUD 

Setelah Daud menjadi raja atas Israel maka di dalam II Sam 6, dikatakan bahwa secara tiba-riba 

Daud menyatakan kerinduannya untuk memindahkan Tabut Allah. Tabut Allah di dalam 

Perjanjian Lama berbicara tentang pola ibadah atau hadirat Tuhan. Saat itu Tabut Allah berada 

di rumah seorang yang bernama Imam Abinadab di Kiryat-Yearim.  

Itulah yang menjadi kerinduan Daud untuk memindahkan Tabut Allah dari Kiryat-Yearim ke 

kotanya Daud, dimana Daud tinggal saat itu. Sebab dikatakan “Masakan aku tinggal di sebuah 

istana yang megah, sementara Allahku tinggal jauh di sana.” Karena itulah Daud memiliki 

kerinduan untuk memindahkan Tabut Allah itu. Singkat cerita permintaan itu dikabulkan oleh 

para imam dan dipindahkannyalah Tabut Allah dari Kiryat-Yearim ke kota Daud. Disitulah untuk 

pertama kalinya disebut Pondok Daud yaitu pada waktu Tabut Allah dipindahkan ke kota Daud.  

 

MENGAPA TUHAN MEMILIH PONDOK DAUD?  

I. Pondok Daud adalah pilihan Tuhan, ketetapan Tuhan.  

Kalau kita melihat dari Kis 15:16 dikatakan “reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan 

Kuteguhkan...” Kata ‘Kuteguhkan’ ini berarti suatu ketetapan. Yang meneguhkan itu adalah 



Tuhan dan bukan manusia. Kata kuncinya berada pada perkataan “Aku yang meneguhkan dan 

Aku yang menetapkan.” Pondok Daud adalah pilihan Tuhan dan ketetapan Tuhan. Kalau ini 

ketetapan Tuhan berarti kita harus memperhatikan ibadah Pondok Daud. Pola ibadah dimana 

Saudara beribadah hari - hari ini adalah pola ibadah Pondok Daud.  

 

II. Pondok Daud adalah pola yang sesuai dengan seleranya Tuhan.  

Mengapa Tuhan memilih Pondok Daud? Karena Pondok Daud adalah seleranya Tuhan. Selera 

itu tidak bisa diganti dengan yang lain, sekalipun dengan pondok/bait yang mahal. Sebagai 

contoh: Saya menyediakan makanan Chinese Food. Dengan harga yang mahal, bisa 

dibayangkan pasti rasanya sangat luar biasa. Tapi seenak apapun makanan tersebut, jika 

diberikan kepada Saudara yang seleranya lain (mungkin makanan Indonesia) maka Chinese 

Food tersebut akan sia-sia. Selera itu tidak bisa digantikan dengan makanan semahal apapun. 

Selera adalah berbicara tentang kesukaan yang tak tergantikan. Pondok Daud adalah seleranya 

Tuhan. Tidak bisa diganti oleh apapun. Kita datang beribadah untuk mengejar kesukaan Tuhan. 

Dan inilah kesukaan Tuhan.  

 

MENGAPA HARUS PONDOK DAUD? 

Karena Pondok Daud berbicara tentang pola surgawi yang ditarik ke bumi. Ini yang menarik dari 

Pondok Daud. Why 4:8-9 “Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, 

sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya 

mereka berseru siang dan malam: "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, Yang Mahakuasa, yang 

sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." Dan setiap kali makhluk-makhluk itu 

mempersembahkan puji-pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yang duduk di atas 

takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya...” Bayangkan suasana sorga di tarik ke bumi.  

  

PERALATAN DI DALAM PONDOK DAUD 

Ibr 9:2-4 “Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan dan di situ 

terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di 

belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di 

situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, 

dan tabut perjanjian, yang seluruhnya disalut dengan 

emas; di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli 

emas berisi manna, tongkat Harun yang pernah bertunas 

dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian...”  

Di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa yang ada di 

ruang kudus ada 3 alat, yaitu: Meja Roti Sajian (1), 

Pelita Emas (2) dan Ukupan yang kudus (3). Semua 



peralatan itu berada di ruang kudus. Itu adalah ketetapan Tuhan bahwa ketiganya harus 

disimpan di sana. 

Imam Harun bersama dengan anak-anaknya melakukan itu semua setiap hari di ruang kudus. 

Sedangkan di ruang Maha Kudus yang boleh masuk hanya seorang imam besar dan itupun 

hanya setahun sekali.  

Ada yang aneh dari keadaan Ruang Maha Kudus yang sebenarnya di Tabernakel dan dengan 

apa yang ditulis oleh kitab Ibrani. Di Perjanjian Lama, peralatan yang ada di Ruang Maha Kudus 

itu hanya ada satu alat yaitu: Tabut Allah, tidak ada yang lain. Akan tetapi penulis Ibrani melihat 

ada dua peralatan yang berada di Ruang Maha Kudus, ia melihat bahwa ukupan kudus yang 

tadinya ada di ruang kudus sudah bergeser masuk ke dalam Ruang Maha Kudus.  

 

DOA, PUJIAN, PENYEMBAHAN DAN SYAFAAT 

Dari masuknya 2 peralatan ke Ruang Maha kudus, itu berarti pola ibadah yang Tuhan mau 

adalah seperti gambaran ke-3 peralatan tersebut. 

Seperti kita ketahui bahwa di dalam ukupan kudus itu ada 4 macam bahan yang setiap hari 

harus dimasukkan. Setiap hari harus ditambahkan yaitu kulit lokan, getah rasamala, kemenyan 

tulen dan getah damar. Ini berbicara tentang doa, pujian, penyembahan dan syafaat. Inilah 

bagian yang harus Saudara lakukan hari-hari ini di dalam Pondok Daud. Sebab di tempat ini 

tidak ada lagi korban seperti yang ada di pelataran. Di pelataran semuanya adalah korban 

sembelihan seperti lembu, kambing, domba, burung dara dan itu semua dipersembahkan di 

pelataran.   

Begitu Saudara masuk ruang kudus disana ada 3 alat yang ada yaitu: meja roti sajian, pelita 

emas dan ukupan kudus yang letaknya persis berhadapan dengan Tabut Allah tetapi di sana ada 

sebuah tirai yang membatasinya. 

Apa yang ditulis oleh penulis Ibrani? Ternyata ukupan kudus sudah berpindah ke belakang dan 

menjadi satu dengan Tabut Allah yang menggambarkan hadirat Allah.  

Jadi, pondok Daud berbicara tentang doa, pujian, 

penyembahan dan syafaat yang harus dilakukan oleh 

anak-anak Tuhan sekarang. Mengapa demikian? Karena 

keempat macam bahan itu sekarang telah diganti dengan 

manusia-manusia yang mempersembahkan puji-pujian, 

ucapan syukur, penyembahan, doa dan bahasa roh. 

Itulah pola ibadah yang Tuhan kehendaki, yaitu pola 

ibadah seperti di sorga. Bukankah nanti di sorga kita akan 

selalu menyembah Tuhan.  

Melalui Why 4, tiba-tiba di tarik kesimpulan oleh Daud karena dia melihat sebuah kondisi yang 

bisa menyenangkan hati Tuhan yaitu melalui doa, pujian, penyembahan dan syafaat.  



Getah dihasilkan karena sebuah sayatan. Kalau engkau tidak menyayat pohon itu maka pohon 

itu tidak akan mengeluarkan getah, pada saat disayat memang sakit rasanya. Sebagai seorang 

pemuji, penyembah mungkin Saudara merasa sakit, Saudara harus selalu bersukur bahwa 

Saudara dipanggil untuk menjadi pemuji dan penyembah. 

 Seorang penyembah, kalau engkau mengalami sebuah korban berarti engkau berada di tempat 

yang tepat. Sebagai penyembah, ada korban yang harus dibayar, seperti yang dilakukan oleh 

Daud. Daud melahirkan sesuatu yang indah ketika dia sedang mempersembahkan korban. 

 

ALASAN TUHAN MEMILIH PONDOK DAUD? 

Amos 9:13 “Sesungguhnya, waktu akan datang," demikianlah firman TUHAN, "bahwa pembajak 

akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih; gunung-gunung akan 

meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran.”  

Di ayat ini dikatakan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Kita tahu di dalam hukum 

pertanian bahwa seharusnya ada jarak antara pembajak dan penuai. Penuai ada di belakang 

pembajak dan dengan cepat tiba-tiba tuaian itu datang. Tetapi persis di belakang penuai itu ada 

lagi pembajak, waktunya sangat cepat sekali seolah-olah ada kejar-mengejar antara pembajak 

dan penuai, padahal kita tahu bahwa setelah dituai tanah itu harus disimpan didulu, didiamkan 

bahkan ada yang dibakar supaya tanah tersebut dipersiapkan dulu. Sekarang ini semua tidak 

dipersiapkan dahulu, karena harus kejar-mengejar antara pembajak dan penuai. Di sini kita bisa 

melihat adanya satu percepatan yang terjadi. 

Alasan Tuhan memilih Pondok Daud adalah “Aku mau PERCEPATAN”. Saudara dipanggil untuk 

menjadi pemuji dan penyembah. Saudara dipanggil untuk satu percepatan karena Tuhan sudah 

tidak tahan lagi, Dia sudah ingin segera datang untuk menjemput para kekasih-Nya. Hari-hari ini 

gereja dengan pola Pondok Daud yang Tuhan inginkan. Ibadah ini memenuhi selera Tuhan. 

Kalau Aku ditinggikan maka Aku akan menarik banyak jiwa datang kepada-Ku. Ada satu 

percepatan yang tidak bisa dibendung lagi karena waktunya sangat cepat dan singkat sekali. 

 

PENGHAMBAT PERCEPATAN 

Kita harus waspada terhadap segala sesuatu yang menghambat percepatan itu. Ada beberapa 

hal yang bisa menghambat sebuah percepatan, yaitu: 

1. Karena tidak mempersiapkan diri 

Tidak mempersiapkan diri artinya sikap hati yang tidak 

dijaga. Amos 9:13 “Aku akan memulihkan kembali umat-

Ku Israel: mereka akan membangun kota-kota yang licin 

tandas dan mendiaminya; mereka akan menanami 

kebun-kebun anggur dan minum anggurnya; mereka 

akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan 

buahnya.”  
Kirbat anggur yang baru



Anggur baru hanya bisa dimasukkan ke dalam kirbat yang baru. Saudara tidak akan bisa 

menerima berkat yang baru kalau Saudara tidak mempersiapkan hati yang baru. Anggur baru 

berbicara tentang berkat yang baru, yang lalu sudah berlalu dan yang lalu tidak akan kembali 

lagi. Berkat yang baru berbicara tentang berkat baru yang akan ditambahkan oleh Tuhan dan 

akan Tuhan multiplikasi. Berkat itu hanya bisa ditampung di dalam kirbat yang baru. Kalau 

kirbat Saudara sudah usang, maka kirbat itu akan pecah. 

Zak 8:12 “... melainkan Aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi 

buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan 

memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya.”  

Tuhan akan menaburkan berkat damai sejahtera supaya berkat embun pagi bisa Saudara terima 

dan itu akan terjadi jika di dalam hati Saudara tidak ada lagi kebencian. Kirbat yang baru itu 

bersih, jadi apa yang dimasukkan ke dalam kirbat yang baru harus benar-benar bersih. 

 

2. Ketidakkudusan 

Ketidakkudusan berbicara tentang pemberontakan. Ketidakpuasan memiliki arti memberontak. 

Tidak puas dengan tugas yang dipercayakan kepada Saudara artinya memberontak. Saudara 

tidak bisa mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan  baik itu di dalam pekerjaan 

maupun di dalam rumah tangga artinya memberontak. 

 

3. Tidak berani bertindak melangkah pada waktu melakukan kesalahan 

Ada sesuatu yang menarik dari Pondok Daud. Pada 

waktu Daud akan memindahkan Tabut Allah dari 

Kiryat-Yearim ke kota Daud. Daud melakukan 

kesalahan yang fatal karena dia melakukan dengan 

konsep Filistin. Dia memakai kereta yang baru 

untuk mengangkat Tabut Allah dari Kiryat-Yearim 

dibawah pengawalan daripada Ahyo anak imam 

Abinadab yang berada di depan sedangkan Uza 

berada di samping.  

Sementara kereta bergerak Daud di depan menari-

nari dengan sukacita, karena Daud berfikir 

sebentar lagi Allah akan bersama-sama dengan dia. 

Tetapi siapa tahu dalam perjalanan di daerah 

Kirdon, kereta itu tergelincir, dan secara 

spontanitas Uza menahan Tabut Allah itu supaya 

jangan jatuh. Tapi dampaknya justru membawa 

kematian kepada uza. Akhirnya Uza mati. 

Mendengar Uza mati, Daud menjadi takut dan berkata ini mungkin ada yang tidak beres. 
Uza memegang Tabut Perjanjian



Akhirnya dia menyadari bahwa mengangkut Tabut Allah itu tidak bisa dengan cara Filistin. Cara 

Filistin mungkin mereka anggap layak untuk mereka lakukan, tetapi itu bukan caranya Tuhan.  

Perjalanan tidak bisa dilanjutkan oleh Daud. Apakah perjalanan dihentikan begitu saja oleh 

Daud? TIDAK!! Tiba-tiba Daud memanggil Obed-Edom orang Gat. Dia bukan seorang imam, dia 

hanya seorang Lewi keturunan Yedutun. Sesuai hukum Musa, yang boleh menerima Tabut Allah 

hanyalah seorang imam. Kalau dikembalikan ke Kiryat-Yearim itu terlalu jauh, oleh karena itulah 

maka Tabut Allah dititipkan ke Obed-Edom. Obed Edom merasakan suka dan duka. Suka karena 

Allah akan tinggal bersama dengan Dia, dukanya karena dia dititipkan Tabut Allah yang baru 

menyambar Uza yang membawa kematian.   

Kalau Daud yang mengambil keputusan itu, tidak ada yang dapat menolaknya. Obed-Edom 

hanya pulang ke rumahnya dan menyuruh anak-anaknya mempersiapkan tempat untuk Tabut 

Allah. Karena Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan mereka.   

Setiap hari Obed-Edom ada di rumah bersama-sama dengan Tabut Allah. Dia bertanya kepada 

Tuhan “Apa yang harus dilakukan dengan Tabut Allah ini?” Karena dia seorang pemuji 

keturunan Yedutun, dia panggil semua puak-puaknya dan seluruh keluarga besarnya. Tidak ada 

cara lain kecuali kita akan memuji dan menyembah 24 jam secara bergantian. Selama 3 bulan 

Tabut Allah berada di sana Obed-Edom diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Alkitab tidak 

mencatat selama 20 tahun Tabut Allah ditaruh di Kiryat-Yearim di rumah seorang imam 

Abinadab, sekalipun itu imam, tidak ada berkat di sana. 

Begitu Daud mendengar Obed-Edom diberkati, dia mencari pengintai untuk melihat apa yang 

dilakukan oleh Obed-Edom, ternyata doa, pujian dan penyembahan siang dan malam. Hanya itu 

yang mereka lakukan, maka segeralah Daud memindahkan Tabut Allah dan dibuatlah sebuah 

Pondok Daud. Pondok Daud ini juga yang menarik hadirat Tuhan. Konsep sorga turun ke bumi 

terjadi karena melalui sebuah kesalahan yang dilakukan Daud pada waktu dia memindahkan 

Tabut Allah, dia memperbaiki kesalahan itu dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan.  

 

Tariklah gambaran dari kisah ini untuk  Saudara masukkan dalam kehidupanmu, maka engkau 

akan diberkati berlimpah-limpah. (Dtw.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BERTAHANLAH, 
AKHIRNYA SUNGGUH SUDAH DEKAT ! 

 
Beberapa waktu yang lalu, di internet beredar sebuah kesaksian seorang wanita bernama 

Margaret Quarcoo yang menceritakan tentang keadaan dunia sesaat setelah pengangkatan 

terjadi. Kesaksian ini berawal saat ia bermimpi bahwa ia bersama saudaranya tertinggal saat 

pengangkatan terjadi. Dalam mimpi tersebut ia melihat bagaimana keadaan manusia – 

terutama orang-orang Kristen – setelah pengangkatan terjadi. 

Berikut kesaksiannya tersebut, semoga dapat membuat kita lebih lagi mengasihi Tuhan dan 

tetap berjaga-jaga. 

Saya baru saja bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, saya melihat diri saya sendiri dan saudara 

perempuan saya sedang berjalan beriringan sambil bersendau gurau. Kemudian, seorang pria 

juga berjalan di sisi lain jalan. 

Tiba-tiba pria itu menoleh ke arah kami dan berkata: “Hey, pengangkatan (rapture) baru saja 

terjadi 30 detik yang lalu, dan liat sekarag, waktu telah menunjukkan 1.30 AM.” 

Kemudian pria itu melanjutkan perkataannya: “Kalian dapat ambil jalan ke kiri dan kalian akan 

menemukan banyak saudara-saudara kalian (orang-orang Kristen maksud-nya) di sana. Jangan 

pergi ke arah kanan, karena orang-orang di sana telah menerima tanda 666 itu. Pergilah 

sekarang, aku memberimu waktu 1 menit.” 

Dengan kebingungan, saya bertanya kepada orang itu, bagaimana dengan Anda? Dia menoleh 

kembali dan berkata bahwa dia adalah sang AntiKris yang telah menunggu waktu yang sangat-

sangat lama untuk hari seperti ini. 

Saya sangat kebingungan, tapi roh saya berkata, “Lari, nak! Lari!” 

Kami berlari menempuh jarak yang cukup panjang, kemudian saya menoleh ke belakang, pria 

tadi telah berubah menjadi AntiKris. Kami terus berlari 

dan kami melihat banyak orang yang juga berlari tak tentu 

arah. Kemudian kami sampai ke suatu auditorium hall 

yang sangat besar, terlalu besar, teramat besar untuk 

digambarkan dan menampung banyak sekali orang-orang 

Kristen. 

Oh saudaraku, sungguh suatu peman-dangan yang 

mengerikan. Saya melihat pelayan-pelayan Tuhan yang 

terkemuka, pria dan wanita yang terkemuka, teman-

teman, saudara, kerabat yang saya kasihi. Saya sama 

sekali tidak dapat memahaminya, saya berteriak: 

“Oh Tuhan! Kami semua? Tuhan, apa yang terjadi?” 



Kemudian Tuhan membawa saya didalam Roh untuk melihat ke-5 Gereja-Nya. 

Dalam satu gereja yang cukup memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya, saya melihat para 

pendetanya memberi tahu bahwa pengangkatan (rapture) baru saja terjadi dan bahwa para 

jemaat harus menerima suatu tanda sebagai ganti tanda 666 (mark of the beast) dan tanda ini 

akan memampukan mereka untuk membeli dan menjual. 

Yang membuat saya menangis adalah bahwa para jemaat dan orang-orang yang begitu polos 

dan terkucilkan mulai menerima tanda tersebut tanpa mengetahui bahwa tanda itu sebenarnya 

adalah tanda dari Antikris (666). Tuhan memberitahu saya bahwa para pendeta ini sebenarnya 

memang ditahbiskan untuk menggiring orang-orang ke arah yang salah dan para pendeta ini 

telah memiliki tanda binatang terlebih dahulu, dan saya dapat melihat tanda itu pada lengan 

kanan dari para pendeta tersebut. 

Seorang pria yang cukup beruntung dapat menyadari hal ini kemudian mulai berlari ke suatu 

tempat di mana semua orang Kristen ditembak pada kaki mereka karena mereka berusaha 

kabur. 

 

Kemudian,Tuhan membawa saya ke gereja yg lain di 

mana para pendetanya berkhotbah tentang hal-hal yang 

baik dari Alkitab dan tidak memberitahukan kepada para 

jemaatnya sama sekali tentang kedatangan Tuhan Yesus 

yang kedua, dan mereka tidak memberitahukan juga 

tentang UPAH DOSA. Ironis sekali bahwa para pendeta ini 

SEMUANYA TERTINGGAL BESERTA JEMAAT MEREKA. 

Kemudian, saya melihat suatu gereja lain lagi dimana para jemaatnya menekankan dan 

memberitahukan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tapi tidak semua dari mereka 

ikut terangkat. Mereka tertinggal karena adanya DOSA YANG TERSEMBUNYI dan mereka tidak 

menganggap dosanya itu sebagai suatu dosa. Saya menangis tersedu-sedu karena gereja ini 

adalah gereja yang menekankan kekudusan sebagai hal yang harus dipegang teguh. 

Setelah itu, saya melihat pula sebuah gereja yang lain di mana anggota-anggota gerejanya 

hanya memfokuskan diri untuk menyerang dan melawan iblis. Meskipun dalam gereja ini Injil 

juga diberitakan, tapi para jemaat dan pelayan-pelayannya juga tertinggal pengangkatan 

dikarenakan oleh niat-niat jahat dalam hati mereka dan kurangnya berkonsentrasi terhadap 

hal-hal spiritual. 

Saya melihat juga sebuah gereja yang lain dimana para jemaat dan pelayan-pelayannya terlibat 

secara aktif bersaksi dan memberitakan Injil serta memperingatkan orang-orang tentang 

kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tapi bagaimanapun juga, MEREKA TETAP TERTINGGAL. 

Permasalahannya adalah mereka sebagian besar adalah orang-orang yang MUNAFIK, sehingga 

membuat mereka tidak layak mengenakan jubah yang diberikan Sang Gembala. 



Saya kemudian dibawa kembali ke tempat semula, di mana banyak orang berada, dan tak 

berapa lama kemudian para pengikut Antikris datang, dan orang-orang Kristen disitu mulai 

gemetaran, menggigil, ketakutan dan mulai mencari 

tempat untuk mencari perlindungan. 

Saudaraku, sungguh yang terjadi adalah sangat 

menakutkan. Para wanita melupakan anak-anak mereka, 

para suami melupakan istri mereka. Kami berlari, 

berusaha mencari tempat untuk bersembunyi, tetapi hal 

yang mengejutkan yg membuat kami semua bergetar 

adalah POPULASI PENDUDUK SETELAH PENGANGKATAN 

SANGATLAH TERHITUNG, sehingga sangatlah mudah bagi setiap mereka untuk melacak 

keberadaan keluarga dan teman-teman mereka. Kemudian Tuhan berkata, sisa yang lainnya 

telah menerima tanda binatang itu (666). 

Melihat semuanya itu, saya menangis tak terkendali; saya melihat banyak anak Tuhan, orang-

orang Kristen, dan mereka yang saya kasihi tertinggal dan harus mengalami masa aniaya. Ketika 

saya bertanya kepada Tuhan, mengapa semuanya tertinggal? Lalu Tuhan menunjuk kepada 

beberapa anak Tuhan sambil menerangkan: “Pria ini sungguh sempurna dan dia bersama-Ku, 

tapi tidak di 2 jam terakhir (murtad di 2 jam sebelum kedatangan Tuhan).” Lalu Tuhan 

menunjukkan lagi, bahwa yang lainnya membiarkan sebagian kecil dari hati mereka untuk 

dikuasai iblis.  

Pria yang lain lagi, Tuhan menunjukkan bahwa pria ini terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi dan 

harta benda sehingga justru hal-hal inilah yg menguasai hidupnya. Yang lain adalah DOSA 

KARENA KETIDAKTAATAN. Ada seorang pria yang tidak mau merelakan uangnya untuk 

keperluan gereja. Ada jemaat yang lain lagi yang begitu mencintai BUKU CEKNYA, lebih dari 

hidupnya. Bahkan dia membawa buku ceknya bersama dengan dia setelah tertinggal dalam 

pengangkatan (rapture). Melihat hal tersebut, saya berkata dalam hati, apakah dia masih bisa 

menggunakan buku ceknya dan membeli semua yang dinginkan degan uang yang dimilikinya, 

setelah semuanya menggunakan chip untuk membeli dan menjual? 

Saya menangis dan menangis karena BANYAK SEKALI HAL-HAL KECIL YANG TIDAK 

DIPERHITUNGKAN MANUSIA, TETAPI ITU DIPERHITUNGKAN OLEH TUHAN!! 

Saat saya berteriak dengan suara kebingungan, “Tolong kami, Tuhan!!”  

Tuhan berkata, bahwa semua hal-hal yg telah dan sedang terjadi di bumi ini sedang mengarah 

pada AKHIR JAMAN, tapi BANYAK ANAK-ANAK-KU TIDAK MEMPERHATIKANNYA! 

“Aku memberi satu peringatan terakhir, KUDUSKAN HATI-MU untuk-Ku, anak-anak-Ku. 

Sesungguhnya, TEROMPET SUDAH DIBUNYIKAN 1 JAM YG LALU, tetapi Aku memohon kepada 

Bapa-Ku yang di sorga untuk menundanya. Bagaimanapun, Aku tidak dapat memohon lebih 

lama lagi. Terompet ini sudah berada di mulut para malaikat, dan mereka sudah sangat siap 

untuk meniup terompet mereka. 



PERSIAPKAN JALAN UNTUK-KU, ANAK-ANAK-KU. Katakan 

pada anak-anak-Ku untuk membaca Matius 16:3 yang 

berkata: “Dan pada pagi hari, karena langit merah dan 

redup, kamu berkata: Hari buruk. Rupa langit kamu tahu 

membedakannya tetapi tanda-tanda zaman tidak.” 

Dan peringatkan semua pelayanan yang telah menjadi 

pelayan-pelayan Baal. 

HAL INI BENAR, APAKAH KALIAN AKAN MEMPERCAYAINYA ATAU TIDAK, PENGANGKATAN 

(RAPTURE) SUDAH SANGAT DEKAT!!! SURGA YANG NYATA, DAN NERAKA YG NYATA PULA 

TELAH MENUNGGU!! BERTOBATLAH ANAK-ANAK-KU! (http://blog.akhir-zaman.com) 
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Janji Berkat 

RESTORASI PONDOK DAUD 
 

Setelah melalui Pemulihan Pondok Daud, gereja Tuhan mulai berkembang dan bertumbuh 
secara luar biasa. Saudara dan saya ada sekarang ini itu semua karena janji Tuhan melalui 
Pemulihan Pondok Daud digenapi. 
Amos 9:11 “Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku 
akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku akan 
membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala..”  
Tuhan berjanji kalau pemulihan Pondok Daud terjadi di dalam gereja, maka ada janji Tuhan 
yang luar biasa . 
 
Berikut adalah janji berkat restorasi/ pemulihan pondok Daud: 
1. Terjadi penuaian jiwa yang besar  “supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan 
segala bangsa yang Kusebut milik-Ku," demikianlah firman TUHAN yang melakukan hal ini.” 
(Amos 9:12) 
 
2. Terjadi satu pertumbuhan rohani yang begitu cepat  
“Sesungguhnya, waktu akan datang," demikianlah firman TUHAN, "bahwa pembajak akan tepat 
menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih..” (Amos 9:13a) 
Dikatakan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai ini berarti ada satu proses yang begitu 
cepat sehingga terjadi percepatan di dalam pertumbuhan rohani terjadi dengan luar biasa. 
Orang yang baru dituai, hatinya dibajak dalam hadirat Tuhan, langsung menuai dan itu terjadi 
hari-hari ini. Bahkan orang yang baru bertobat memenangkan banyak jiwa.  
 
3. Pencurahan Roh Kudus secara berlimpah-limpah  
“gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran.” (Amos 9:13b) 
Melalui pencurahan Roh Kudus ini karakter gereja Tuhan berubah. Jika umat Tuhan penuh 
dengan Roh Kudus maka ibadahnya menjadi lain karena kita menekankan untuk menyembah di 
dalam Roh.  
 
4. Doa, pujian dan penyembahan yang terus menerus di dalam gereja Tuhan. 
“Aku akan memulihkan kembali umat-Ku Israel” (Amos 9:14a) 
Kata ‘memulihkan’ ini bukan secara rohani tetapi kata ‘memulihkan’ dari kata aslinya berbicara 
pemulihan secara menyeluruh baik roh, jiwa dan tubuh artinya akan banyak mujizat-mujizat 
terjadi di seluruh kehidupan. Dan mujizat itu masih ada sampai hari ini. 
 
5. Gereja akan mengembang ke kanan dan ke kiri  
“mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya..” (Amos 9:14b) 
Gereja Tuhan akan menempati tempat-tempat yang sunyi sesuai dengan visi yang Tuhan 
berikan kepada kita. Melalui Yes 54:2-3 “Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah 



tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan 
pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu! Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan 
ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota 
yang sunyi.”  
Tidak ada tempat-tempat yang tidak mungkin, setiap tempat bisa dipakai untuk kemuliaan 
Tuhan. 
 
6. Gereja diberkati berlimpah-limpah  
“mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya; mereka akan membuat 
kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya.” (Amos 9:14c)  
Apa yang Saudara tabur, engkau akan menikmati hasilnya. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu 
itu akan diberkati Tuhan.  
 
7. Perlindungan Tuhan  
“Maka Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari 
tanah yang telah Kuberikan kepada mereka," firman TUHAN, Allahmu.” (Amos 9:15) 
Kalau pemulihan Pondok Daud terjadi maka gereja akan berada di dalam perlindungan Tuhan 
yang sempurna, sebab kalau Tuhan yang berjanji “Tidak ada yang dapat mencabut kamu dari 
tanah dimana Aku menanam kamu.” Gereja yang masuk dalam pemulihan Pondok Daud ada 
dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. 
Pemulihan Pondok Daud itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan sedang membangkitkan generasi 
seperti pada jaman Daud, sehingga Pondok Daud itu berdiri atas satu kota, atas satu bangsa di 
mana berkat Tuhan luar biasa, mulai dari pemerintahan raja Daud sampai kepada anaknya 
Salomo, kuncinya karena ada Pondok Daud di atas bukit Sion.  
Di tahun 2011 ini, janji multiplikasi dan promosi ada di dalam janji Tuhan. Pemulihan Pondok 
Daud akan terjadi bukan secara korporat lagi tetapi pribadi lepas pribadi untuk menyatakan 
kemuliaan Tuhan yang besar. Kalau Pondok Daud terjadi dalam kehidupan kita, maka keluarga 
akan mengalami 7 berkat yang Tuhan janjikan. Mujizat tidak akan pernah habis, perlindungan 
Tuhan sempurna. Kuncinya adalah karena ada seorang yang mengasihi Tuhan seperti Daud. Dia 
seorang penyembah dan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena itulah Tuhan memberkati 
berlimpah-limpah. Amin (WK) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


