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Melakukan Perintah Tuhan di Tahun 2012 
Shalom,  

Tidak terasa, kita akan memasuki tahun yang baru, Tahun 2012 sebagai Tahun Perkenanan 

Tuhan. Banyak hal yang harus kita lakukan di tahun yang akan datang ini. 

Ada 3 hal penting yang Tuhan perhatikan untuk Saudara lakukan di sepanjang tahun 2012 nanti. 

1. Tuhan sedang memperhatikan hati kita.  

Hati adalah pusat intelek, pusat perasaan dan kehendak kita. Semuanya bermuara dari dalam 

hati kita. Hati itu adalah sumber dimana kita bisa mengalirkan kehidupan, kalau hati kita adalah hati yang 

terpelihara, maka kita akan seperti apa yang dinubuatkan dalam Yeh 47. Dalam hati kita itu sebenarnya 

Roh Kudus ingin menyalurkan sesuatu yang baik. Jadi bukan dipengaruhi, tetapi kita mempengaruhi. 

Kalau kita mau memperoleh berkat yang besar maka kita harus memperbesar kapasitas hati kita.  

Seperti Yosua memperingatkan para panglimanya "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu."   Yosua 

disuruh untuk menginjak pundak daripada semua raja-raja (otoritas-otoritas yang mau menguasai kita 

yang dilepaskan oleh si jahat). "Raja-raja ini" bertujuan supaya kita tidak bisa mengalirkan aliran-aliran air 

kehidupan. Aliran-aliran itu akan tersumbat pada waktu kita memiliki masalah. Itulah yang membatasi 

berkat-berkat Tuhan turun kepada kita. Ams 4:23 berkata: "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, 

karena dari situlah terpancar kehidupan." Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga atas hati kita, kita harus 

memperhatikan sikap hati kita. Jika tidak itu akan sangat berbahaya di masa depan kita. 

2. Tuhan sedang memperhatikan apakah umat Tuhan memperhatikan perintah-perintah Tuhan 
atau tidak 

Memperhatikan perintah Tuhan itu penting karena itu adalah sikap menghormati. Dalam bahasa 

Inggrisnya "Attention" yang artinya menghormati, respect terhadap pembicaraan seseorang. John Bevare 

memiliki prinsip, "Jika seseorang sudah terbiasa menghormati, maka dia senantiasa memandang orang 

itu dalam setiap pembicaraan (mata bertemu mata)". Contohnya adalah Kain. Mengapa Tuhan tidak 

mengindahkan persembahan Kain? Karena Kain tidak pernah "respect" kepada setiap apa yang orang 

tuanya perintahkan. Kej 4:6-7 adalah bukti bahwa pada waktu Allah menegur supaya dia tidak 

membunuh saudaranya, dia tetap lakukan. Karena pada awalnya dia memang tidak menaruh hormat 

kepada Tuhan, apalagi kepada orang tuanya. Menaruh perhatian dan hormat adalah hal yang serius. 

 

 



3. Tuhan sedang memperhatikan perkataan kita  

Perkataan menentukan hari depan kita. Baik dan buruk masa depan Saudara ditentukan dari 

ucapan Saudara. Mat 12:36-37 "Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus 

dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan 

dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Pilihan ada di tangan kita.  

Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Banyak orang tidak bisa mengendalikan 

perkataannya sampai-sampai mengakibatkan kutuk bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Dan 

biasanya perkataan itu telah menjadi kebiasaan/ gaya hidupnya. Berubahlah!!! 

Ams 18:21 berkata : "Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan 

memakan buahnya." Hidup dan mati ditentukan oleh perkataan kita, karena itu perhatikan!!!  Perkataan 

yang baik akan merubah seluruh masa depan Saudara. 

Memasuki tahun yang baru ini, mari kita semua lebih lagi memperhatikan perintah-perintah-Nya 

sehingga kita bisa menikmati segala kebaikan-Nya. Amin 

Pdt . David Tjakra W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pesan Gembala 

 

UNITY adalah Kunci Penuaian Besar 
 

Di awal bulan Oktober 2011, ketika Gembala Pembina berada di Tanah Perjanjian, Tuhan 

bertanya kepada Gembala Pembina “Apakah, kamu mau melihat penuaian yang besar yang belum 

pernah kamu lihat sebelumnya?” Mendengar itu semua Gembala Pembina langsung menjawab “Mau 

Tuhan... mau!” Tuhan lalu berkata “Baik, Aku akan tuntun kamu sekarang.” 

Tuhan berkata “Nanti setelah selesai Empowered 21, setiap kali kamu doa pekerja, kamu 

kumpulkan anak-anak muda. Kamu ajak mulai dari Junior Church ke atas dan setelah itu, kamu akan 

melihat penuaian besar yang belum pernah kamu lihat sebelumnya!” Haleluya! 

 

EMPOWERED 21  

Pada tanggal 25–28 Oktober yang baru lalu telah diadakan Empowered 21. Ada 49 bangsa yang 

datang. Mereka datang tidak tanggung-tanggung, ada yang dari Mainland China (± 600 orang), Vietnam 

(± 300 orang), Philipina (± 170 orang), Thailand (± 170-180 orang) meskipun dikepung banjir mereka 

tetap berusaha datang, Mongolia, Buthan, Kyrgyzstan, Uzbekistan dan banyak negara yang berakhiran 

tan…tan…tan… datang pada waktu itu, dan itu luar biasa.  

Ketika mereka pulang, mereka mendapatkan “Api” yang ada di SICC. Bangsa-bangsa yang 

datang itu tahu bahwa mereka membawa pulang “Api Kebangunan 

Rohani.” Saudara, sesungguhnya Roh Kudus sedang dicurahkan luar 

biasa di Asia, dan Asia akan menjadi “trigger” untuk kebangunan 

rohani di benua-benua lain. Dan kita semua sudah mengerti serta 

sepakat tentang pentingnya unity di Asia. Dan saya percaya melalui 

Empowered 21 yang adalah suatu jaringan ini, maka movement 

tersebut baru dimulai.   

Pada session terakhir, waktu itu adalah bagian Gembala Pembina sebagai penutupan. Begitu 

beliau naik ke atas mimbar dan mulai mengangkat tangan serta berbahasa roh, tiba-tiba tidak bisa 

dibendung lagi, semua orang berbahasa roh karena dilawat Tuhan dan pengurapan-Nya turun ketika itu. 

Seorang hamba Tuhan yang bernama Cindy Jacobs yang saat itu duduk di depan tiba-tiba bangun berdiri 

lalu berteriak-teriak, “Tuhan Yesus datang! Tuhan Yesus datang!”, kemudian dia berlari ke sana dan lari 

ke sini. Saat itu lawatan Tuhan sedang berlangsung luar biasa dan setelah itu barulah Cindy Jacobs 

menyampaikan apa yang didapatkannya kepada Gembala Pembina.  

Nubuatan Empowered 21 

Ada 4 hal yang Cindy Jacobs terima dari Tuhan pada waktu Empowered 21, yaitu: 

 



1. Pada waktu kita sedang diurapi itu ada suatu gemuruh hujan yang dahsyat. Dan tiba-tiba 

Tuhan berkata “Hujan awal dan hujan akhir turun bersama-sama.” Hujan awal untuk persiapan menanam 

dan hujan akhir untuk persiapan penuaian. Penanaman dan penuaian datang bersama-sama. 

2. Dia melihat ada sebuah cawan ukupan yang besar di langit dengan penuh kemenyan. Tiba-

tiba ada tangan yang besar yaitu tangan Tuhan yang bergerak mengibaskan cawan ukupan yang besar 

sehingga cawan itu bergerak di atas Asia. Cawan ukupan ini bisa berbicara tentang dua hal, yaitu : 

a. Doa. Doa akan melanda Asia. Doa, pujian dan penyembahan siang dan malam akan melawat 

Asia. 

b. Cawan murka Allah. Ini berbicara tentang goncangan seperti yang tertulis dalam Why 8. 

Cawan juga bisa diartikan sebagai cawan murka Allah, berbicara tentang goncangan. 

3. Dia melihat ada singa dari Yehuda yang sedang menggelengkan kepala serta mengibas-

ngibaskan bulu di kepala-Nya, kemudian tiba-tiba Dia mengaum dengan keras. Lalu apa yang terjadi? 

Ternyata dunia digoncangkan. Apa yang bisa digoncang Tuhan akan digoncang. Tapi satu yang tidak 

akan tergoncangkan adalah Kerajaan Allah.  

4. Melalui Empowered 21 Asia, ada satu benih untuk tuaian yang besar yang sedang dikandung, 

“Perhatikan apa yang akan terjadi 9 bulan setelah ini!” Yang menjadi pertanyaan adalah “Mengapa harus 

9 bulan?” Itu adalah waktu bagi seorang bayi dikandung, dan akhirnya akan melahirkan satu tuaian yang 

belum pernah di lihat sebelumnya. 

 

Pada waktu Gembala Pembina berada di Tanah Perjanjian, Tuhan berkata kepada beliau, “Kamu 

sudah mengalami penuaian, tetapi itu masih baru seujung kuku saja dan kamu belum melihat penuaian 

yang besar. Tetapi sebentar lagi kamu akan melihat apa yang belum pernah kamu lihat dengan mata, 

belum pernah didengar oleh telinga dan yang dan yang belum pernah timbul dalam hati, semua akan 

disediakan bagi orang yang mengasihi Dia!”  

Tuhan berkata tahun 2012 adalah Tahun Perkenanan Tuhan (The Year of the Lord’s Favor!) 

 

ELIA 

Di Tanah Perjanjian, Tuhan juga menuntun Gembala Pembina naik ke Gunung Karmel. Gunung 

Karmel adalah tempat Elia mengalahkan nabi-nabi baal, sampai membuat orang-orang Israel bertobat. 

Terjadi pertobatan suatu bangsa dan ini tidak main-main.      

Pada zaman Elia, raja Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan melebihi pendahulu-

pendahulunya. Dia kawin dengan Izebel serta menyembah baal. Memang raja Ahab yang berbuat, tetapi 

yang ‘kena’ adalah seluruh bangsa Israel. Mereka mengalami kekeringan selama 3 1/2 tahun dan mereka 

sangat menderita.  

Singkat cerita, melalui Elia orang Israel bertobat. Ini adalah pertobatan sebuah bangsa dan 

bukan hanya pertobatan sekelompok orang. Dan pertobatan yang seperti itulah yang akan kita lihat, dan 

inilah arti dari penuaian jiwa yang sebelumnya. 



Apa rahasia orang Israel bertobat? Rahasianya adalah karena Api Kemuliaan Tuhan turun. 

Mengapa api kemuliaan Tuhan turun? Jawabannya adalah karena doa Elia. Doa Elia dijawab oleh 

Tuhan. Apakah Saudara mau doanya dijawab Tuhan?    

 
DOA YANG DIJAWAB 

Ada beberapa hal yang dilakukan Elia supaya doanya dijawab oleh Tuhan? 

1. Elia menantang nabi-nabi baal 

Kita akan menghadapi peperangan rohani melawan penguasa-penguasa di udara. Jika doa kita 

mau dijawab oleh Tuhan dan melihat sesuatu yang besar seperti yang dilakukan oleh Elia, maka kita 

harus berani menghadapi peperangan rohani.  

2. Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. 

Bagaimana cara Elia memperbaiki mezbah Tuhan tersebut? 

a. Unity 

Elia mengambil 12 batu dan disusunnya menjadi mezbah. Dua belas batu itu melambangkan 

kedua belas suku Israel, artinya mereka dipersatukan atau unity. Inilah kunci pertamanya yaitu unity. 

Tanpa unity, doa Saudara tidak akan dijawab Tuhan. 

b. Mempersembahkan korban. 

Elia menyembelih lembu dan memotong-motongnya serta meletakkannya di atas kayu api dan 

mempersembahkannya sebagai korban. Saudara mau tubuh ini dipersembahkan sebagai korban yang 

hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati (Rom 12:1) 

c. Memberikan sesuatu yang mahal kepada Tuhan secara berlimpah-limpah 

Elia mengambil 4 buyung lalu diisi air sampai penuh kemudian disiramkan ke atas mezbah, dan 

itu dilakukannya sampai 3 kali. Berarti ada 12 buyung air yang disiramkan ke atas mezbah hingga 

mezbah dipenuhi dengan air secara melimpah-limpah sampai ke parit. Air, pada waktu itu merupakan 

barang yang langka. Mungkin nilainya lebih mahal daripada emas, karena selama 3 1/2 tahun tidak 

pernah hujan, tapi oleh Elia sesuatu yang mahal harganya yang dibutuhkan pada waktu itu dia 

persembahkan kepada Tuhan.  

Sesuatu yang mahal itu berbeda-beda bagi masing-masing orang. Mungkin bagi seseorang 

keuangan adalah sesuatu yang mahal, mungkin bagi orang yang lain tidak. Yang mahal itulah yang harus 

Saudara persembahkan kepada Tuhan. 

Bisa saja pengampunan merupakan sesuatu yang mahal harganya bagi Saudara. Tetapi Tuhan 

berbicara “Justru kepada orang ini kamu harus  melepaskan pengampunan!” Mungkin Saudara merasa 

sulit untuk mengampuni tapi Tuhan katakan ampuni, kita harus mengampuni. Disaat Saudara melangkah 

untuk mengampuni maka doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. 

Jika Saudara mau  melihat doa Saudara dijawab oleh Tuhan, persembahkanlah sesuatu yang 

mahal harganya di hadapan Tuhan.  

 



PENGLIHATAN TENTANG LAHIRNYA PRAJURIT BARU “THE ARMY OF GOD” 

Bulan Januari 1979, Bob Jones adalah seorang nabi Tuhan dari Amerika. Dia mendapatkan satu 

penglihatan tentang laut dan Bob Jones menyebutnya “Sands of Time.”  

Dalam penglihatannya dia melihat pemimpin besar, rasul dan nabi perwakilan dari setiap 

generasi berkumpul di sana. Mereka memasukkan tanganya ke dalam pasir untuk membuka apa yang 

tampak seperti kotak-kotak sepatu tua. Mereka membukanya bersama-sama, ternyata tidak ada isinya. 

Mereka mengerti bahwa janji-janji itu bukan untuk generasi mereka.  

Tiba-tiba Tuhan mengatakan kepada Bob Jones, “Sekarang kamu masukkan tanganmu ke pasir 

dan tarik sebuah kotak yang kamu dapatkan?” Tapi Bob Jones berkata “Tuhan, mereka semua kosong,” 

tetapi Tuhan mengatakan kepada Bob Jones untuk membuka kotak sepatu itu. Bob Jones membuka 

kotak dan ia terkejut melihat ada sebuah tulisan “Selamat, Anda telah terdaftar sebagai Tentara Allah.”  

Pada waktu Januari 1979, biaya pengiriman surat adalah 11 sent dan tidak seorang pun yang 

berpikir bahwa harga akan naik lagi. Pada tanggal 13 Oktober 1981 (30 tahun kemudian), ternyata 

ongkos kirim pengiriman surat itu benar-benar menjadi 20 sent.  

Pada waktu itulah Tuhan berbicara kepada Bob Jones, “Setiap orang sebelum menjadi prajurit 

Tuhan harus dipersiapkan seperti bayi dalam kandungan, yaitu 9 bulan. Nanti jika mereka telah mencapai 

umur yang dewasa, Aku akan melepaskan mereka dengan kuasa. Aku akan memperlengkapi mereka 

dengan perlengkapan senjata-Ku di sorga. Semua karunia akan Aku berikan kepadanya, tidak ada yang 

tahan terhadap mereka. Mereka akan menarik turun perbendaharaan Rumah Tuhan dan tidak ada rasa 

takut kepada musuh. Mereka akan memuliakan Aku lebih dari yang pernah ada. Mereka akan mewakili 

Aku dalam hal kekudusan dan belas kasihan!” 

 

PRAJURIT YANG DEWASA 

Saudara, Tuhan berjanji akan muncul satu prajurit yang dewasa, dan kalau ini muncul Tuhan 

katakan, akan terjadi penuaian seperti yang Tuhan janjikan tadi, yaitu penuaian yang belum pernah 

dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga dan belum penah timbul dalam hati.  

Nubuatan tadi terjadi pada 13 Oktober 1981, yaitu ketika 13 Oktober 2011 sudah 30 tahun 

nubuatan tersebut terjadi. Jadi 30 tahun ini mewakili umur kedewasaan 

Kita semua tahu bagaimana pelayanan Tuhan Yesus begitu luar biasa dan Dia 

menjungkirbalikkan dunia. Tetapi bagaimana prosesnya setelah Tuhan masuk menjadi prajurit yang 

gagah perkasa 

A. Tuhan Yesus dibaptis 

Ini adalah langkah pertama di mana Dia datang kepada Yohanes 

Pembaptis dan minta di baptis. Tetapi awalnya Yohanes Pembaptis 

mencegah-Nya dan berkata, “Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan 

Engkau yang datang kepadaku? Lalu Yesus menjawab, kata-Nya 

kepadanya: "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita 



menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanespun menuruti-Nya.” (Mat 3:13-15). Jadi Tuhan 

Yesus dibaptis karena Dia menuruti firman Tuhan.  

B. Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus 

“Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia 

melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang 

mengatakan: Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” (Mat 3:16-17). “Anak” disini 

dalam bahasa Gerika-nya adalah ‘Huios’, yang berarti dewasa, dan bukan ‘Teknos’ yang artinya anak-

anak.  

Saudara, apa rahasianya untuk menjadi dewasa secara rohani? Rahasianya adalah Firman 

Tuhan dan Roh Kudus harus unity. Jadi, seseorang yang ‘Huios’ tidak ditentukan secara umur kronologis. 

Misalnya karena berumur 50 tahun, maka dia sudah ‘Huios’. Itu belum tentu! Yang menentukan ‘huios’ 

seseorang adalah seberapa jauh unity di antara Firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam orang tersebut. 

Dan Tuhan katakan bahwa Saudara akan melihat banyak anak-anak yang berusia 11- 12 tahun yang 

sudah ‘huios’. Karena apa? Karena mereka melakukan Firman Tuhan dan mereka dipenuhi oleh Roh 

Kudus. 

Dan hari-hari ni penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Bob Jones 30 tahun yang lalu, 

yang diterimanya dari Tuhan kita percaya akan terjadi! Kalau orang-orang yang seperti tadi disebutkan itu 

muncul, maka penuaian besar yang  belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga 

dan belum pernah timbul dalam hati, semua itu akan Saudara saksinya. 

 

ZAMAN KEDEWASAAN 

Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di Inggris bernama Smith 

Wigglesworth. Pada tahun 1947 dia bernubuat demikian: Selama beberapa dekade mendatang akan ada 

2 gerakan Roh Kudus yang akan terjadi. Gerakan tersebut adalah : 

a. Gerakan Roh Kudus yang membuat gereja menerima restorasi baptisan dan karunia-karunia 

Roh Kudus. 

b. Gerakan Roh Kudus akan membuat jemaat meninggalkan gereja yang lama untuk membuka 

gereja-gereja yang baru! 

Setiap kegerakan ini akan menimbulkan kebangunan rohani dan orang-orang akan berkata, “Itu 

kebangunan rohani!”, namun bukan begitu! Jutru kegerakan Roh Kudus yang pertama dan kedua itu 

akan membawa kebangunan rohani seperti yang dikatakan tadi, yaitu apa yang  belum pernah di lihat 

oleh mata, belum pernah dilihat oleh telinga dan belum pernah timbul dalam hati.  

Dan Smith Wigglesworth berkata, “Nanti kalau era penanaman gereja baru itu sudah mulai agak 

reda, maka akan ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu ‘unity’ di antara gereja-gereja yang menekankan 

Firman (gereja lama)  dan gereja yang menekankan Roh Kudus.” Jika Saudara mulai melihat ini semua, 

maka penuaian besar pasti terjadi. Amin (Sh) 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 
 



5 POLA PENUAIAN agar KEMULIAAN TUHAN turun 
Hari berganti hari dan tahun berganti tahun, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang  baru. 

Kita bukan lagi akan melihat penambahan jiwa saja, tetapi kita akan melihat pelipatgandaan jiwa-jiwa. 

Kita tidak usah mengingat kembali apa yang sudah terjadi di tahun-tahun lalu. Sekarang yang menjadi 

fokus kita adalah bagaimana kita bisa melihat tuntunan dan perlindungan Tuhan pada kita di tahun - 

tahun yang akan datang, karena di tahun-tahun mendatang keadaan dunia ini belum tentu menjadi baik.   

Gereja Tuhan akan dibawa masuk ke dalam era yang lebih lagi dari sebelum-sebelumnya. Nubuatan-

nubuatan telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan bahwa saat ini kita akan di bawa Tuhan untuk 

masuk dalam satu penuaian jiwa besar-besaran. Hujan awal dan hujan akhir itu akan turun bersama, 

penanaman dan penuaian akan terjadi bersama-sama. Semua ini akan terjadi bukan karena kita hebat, 

tetapi Tuhan yang melakukan itu semua. Ingatlah bahwa apa pun yang kita lakukan dan apapun yang 

terjadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. 

Sekali lagi, gereja sedang dibawa Tuhan ke dalam era dimana gereja dipenuhi dengan kemuliaan 

Tuhan.  

Arti Kemuliaan 

Kata ‘kemuliaan’ dalam bahasa Ibrani berasal dari kata ‘ikabod’ dan diterjemahkan ‘kemuliaan’ 

sebanyak seratus lima puluh kali. Kata ‘kabed’ dari dasar kata yang sama telah diterjemahkan ‘berat’. Di 

dalam Perjanjian Baru kata ‘kemuliaan’ diterjemahkan dari kata ‘doxa’ artinya ‘penampilan’ manifestasi 

‘bagus sekali’ ‘perhiasan yang bagus’ sinar atau cahaya ‘kilauan atau sinar yang mempesona’. 

 

Kemuliaan Tuhan adalah Hadirat Allah 

Pada dasarnya, pengurapan Allah itu adalah manifestasi kuasa Allah sedangkan kemuliaan 

Tuhan adalah manifestasi sifat-sifat Allah. Namun kuasa Allah dan Hadirat Allah itu tidak bisa dipisahkan. 

Manifestasi urapan Allah selalu menyertai manifestasi kemuliaan Allah. 

Ketika Musa meminta untuk melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan memperlihatkan kepadanya sifat 

Ilahinya seperti belas kasihan, anugrah, panjang sabar, kebaikan dan kebenaran (Kej 33:18; 34:6). Allah 

melindungi Musa dengan tangan-Nya dan memperlihatkan bagian belakang kemuliaan-Nya (Kel 33:22-

23). Ada suatu hubungan langsung antara kemuliaan Tuhan dan sifat-Nya. Sifat Allah adalah kasih dan 

belas kasihan. Bergerak dalam kemuliaan-Nya berarti bergerak dalam kasih dan belas kasihan.  

Kenyataan yang paling menakjubkan ialah bahwa Musa sendiri tidak menyadari bahwa wajahnya 

bersinar (Kel 34:29). Seluruh kesadarannya terserap habis di dalam kemuliaan hadirat Tuhan sehingga 

lupa dirinya sendiri. Hanya kalau kita 100% sadar akan Allah barulah kita dapat menyinarkan seluruh 

kemuliaan Tuhan. Jumlah kemuliaan Tuhan yang dapat kita perlihatkan sebanding dengan kesadaran 

kita akan Allah.  

  

 



5 Pola Penuaian 

Ada 5 pola penuaian yang Tuhan berikan sehubungan dengan kemuliaan Tuhan yang akan turun.   

1. Kemuliaan Tuhan turun supaya kita menjadi satu (Yoh 17 : 22-23). 

Kemuliaan Tuhan turun memenuhi kita, memenuhi gereja-Nya supaya kita menjadi satu (unity). 

Apa hubunganya antara unity dengan penuaian? Jika kita bersatu maka orang akan melihat bahwa Allah 

menyertai kita dan mereka akan bertanya “Siapa Allah engkau ?”, Kita jawab YESUS dan mereka akan 

percaya, karena kemuliaan Allah mempersatukan kita. 

Kalau kita baca Efesus 5:18-21, ada 4 hal ciri orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus/ Roh 

kemuliaan Tuhan supaya terjadi unity, dan hubungannya dengan mulut, yaitu:  

1. Berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Artinya 

setiap kata-kata yang kita ucapkan itu indah. 

2. Bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. 

3. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. 

4. Merendahkan diri satu dengan yang lain. 

Seperti pada waktu pentahbisan Bait Salomo, ketika Salomo mempersembahkan lembu, kambing dan 

domba yang banyak sekali, kemuliaan Tuhan turun dan para imam tidak tahan berdiri karena kemuliaan 

Tuhan memenuhi tempat itu. 

 

2. Gereja dipenuhi berkat untuk menjadi berkat 

Saudara, kalau kita ingin kemuliaan Tuhan turun maka kita harus 

menjadi Rumah Persembahan dan Rumah Doa. Di dalam 2 Kor 8:9 

dikatakan "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus 

Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia 

kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya." Gereja 

Tuhan hari-hari ini akan dibuat menjadi kaya dan sangat kaya, karena 

segala yang telah Dia punya sudah diberikan kepada kita.  

Saudara, apakah kita sadar bahwa tubuh kita adalah bait suci, baitnya Roh Kudus, bait 

Kemuliaan.  

Ada 3 macam Bait Suci/Tabernakel yaitu : 

A. Tabernakel Musa  

B. Tabernakel Daud  

C. Bait Suci Salomo.  

Ini berbicara mengenai gereja Tuhan.  

 

A. Gereja yang ada dalam Tabernakel Musa. 

Kita telah mengerti bahwa Tabernakel Musa terbuat dari tenda dan tidak permanen karena saat 

itu bangsa Israel ada di padang gurun. Karena itu gereja pada era ini “tabu” kalau berbicara tentang 



kekayaan/ berkat materi karena padang gurun keadaan-nya kering. Tabernakel Musa juga berbicara juga 

tentang peraturan-peraturan, segala sesuatu ada aturannya/ liturgi, dibatasi waktunya. 

 

B. Gereja yang ada dalam Tabernakel Daud 

Isinya lebih banyak puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. 

 

C. Bait Suci Salomo   

Inilah yang menggabungkan Tabernakel Musa dengan Tabernakel Daud. Di Bait Suci inilah 

terjadi doa, pujian dan penyembahan secara bebas dengan pimpinan Roh Kudus. 

Jika Saudara lihat dari 10 karakter dari Bait Salomo, salah satunya adalah Salomo itu sangat kaya dan 

Tuhan katakan "Hari-hari ini Tuhan sedang membawa gereja-Nya ke dalam karakter Bait Salomo.”  

Dan kita percaya bahwa 10 karakter Bait Salomo itu akan digenapi agar kemuliaan Tuhan dinyatakan 

dan apa yang tertulis di dalam Zak 8 akan tergenapi. Mengapa? Supaya gereja Tuhan menjadi berkat di 

saat terjadi penuaian jiwa besar-besaran. 

 

3. Peperangan secara Rohani (Yes 60:1-3). 

Kita harus bangkit, bangkit berbicara tentang perang. Perangi dosa, dunia, kedagingan dan si 

iblis. Sekarang saatnya kita berperang dengan caranya Tuhan, menyerang balik dan bangkit !!!!! Supaya 

kemuliaan Tuhan nyata. Di dalam Yosua 1:3 dikatakan "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak 

kakimu Kuberikan kepadamu, seperti yang telah Kujanjikan kepada Musa." Dalam bahasa Ibraninya 

yaitu: ‘Darak’ yang artinya injak. Namun di Israel kata tersebut dipergunakan untuk membengkokkan 

busur panah dan bersiap-siap memanah. Kalau kita berperang dan menang maka daerah itu akan 

menjadi milik kita semua. Kalau selama ini kita sudah doa, doa dan doa, maka sekarang kita harus 

bangkit. Dan me-masuki tahun yang baru kita serang balik si iblis. Firman Tuhan katakan “karena itu 

tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu.” Pergunakanlah seluruh 

perlengkapan senjata Allah ( Ef 6:14-16). 

 

4.Kita memakai pikiran dan perasaan Kristus (Flp 2:5). 

Kita harus lebih menciptakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup kita. Di Filipi 6-11, 

Yesus adalah Allah tapi Dia mengosongkan diri-Nya dan menjadi seorang hamba. Pada waktu itu Dia 

dihina, diejek, diinjak dan diludahi dan Dia tidak mengadakan pembelaan, Dia hanya diam dan taat 

sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Mengapa Allah meninggikan Tuhan Yesus? Agar setiap lutut 

bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan sebenarnya memiliki otoritas itu tetapi 

Dia tidak menggunakannya. 

 

 

 



5. Yesus menampakkan diri sebelum Dia menyatakan kemuliaan-Nya (Kel 19:16-22). 

Kalau kemuliaan Tuhan turun maka bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Saat-saat ini 

kita harus lebih lagi memuji Tuhan (ay 16), kalau Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya maka orang-orang 

akan gemetar (ay 17-18). Justru ditengah goncangan itulah Musa dapat berbicara dengan tenang kepada  

Allah (ay 19) dan Tuhan menjawab doanya dalam guruh (goncangan). Guruh, kilat, awan dan sangkakala 

berbicara mengenai kemuliaan Tuhan. Pada saat kemuliaan Tuhan turun, jangan sampai kita hanya 

sekedar melihat-lihat, main-main, tidak serius tapi kita harus sungguh-sungguh (ay 20-21).  

Saatnya hari-hari ini kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan firman Tuhan katakan "Kuduskanlah 

dirimu…. Kuduskanlah dirimu ….” 
 
Manifestasi Urapan Allah sesuai dengan Manifestasi Kemuliaan Tahun  

Kemuliaan Tuhan dapat dimanifestasikan dalam beberapa tingkatan (II Kor 3:18). Dalam 

peresmian bait Allah yang dibangun Salomo, kemuliaan Allah begitu dahsyatnya sehingga mereka tidak 

dapat meneruskan pelayanan mereka (II Taw 5:14). Hadirat Allah begitu dahsyat sehingga semua orang 

menjadi kagum. Setelah raja Salomo berdoa, api Tuhan turun dari surga dan kemuliaan Allah bertambah 

sampai suatu tingkatan dimana setiap orang harus meninggalkan bait Allah, karena kemuliaan Allah 

begitu dahsyat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat masuk (II Taw 7:1-3). Kemuliaan Allah 

terwujud dan bertambah dalam tingkatannya.  

Kita harus belajar untuk bergerak di dalam alam kemuliaan Allah sebagaimana kita belajar untuk 

bergerak di dalam urapan. 

 

Syarat Membangun Kemuliaan Tuhan  

Ada beberapa syarat untuk membangun Kemuliaan Tuhan, yaitu: 

a. Kita menggunakan banyak waktu di dalam hadirat-Nya dan memandang Dia (II Kor 3:18) 

b. Membaca dan merenungkan Firman Tuhan supaya kita dapat bagian dari sifat-sifat ilahi Allah (II Ptr 

1:4) 

c. Memikul penderitaan dengan rendah hati seperti yang Ia lakukan tanpa membalas,sampai kehidupan 

kedagingan kita sama sekali mati. 

Sewaktu kita membangun kemuliaan ini di dalam diri kita, maka kita dapat merasakan kemuliaan 

Allah dinyatakan dalam suatu kebaktian atau ketika melayani. 

Manifestasi kemuliaan Allah dapat memenuhi sebuah rumah (Kis 2:2; 4:31), satu tabernakel (Kel 

40:34), satu bait Allah (II Taw 5:14; 7:1), satu penjara (Kis 16:26)bahkan satu gunung (Kel 19:18).  

Satu hal yang dijanjikan-Nya bahwa Dia berjanji menyatakan diri-Nya sewaktu kita berkumpul 

(Mat 18:20; Yoh 14:23; 17:20-23). Bukan hanya pada waktu kita berada di dalam kebaktian-kebatian 

yang hanya beberapa jam saja tetapi juga seluruh jam-jam lainnya. Pada saat kita melakukan hal itu 

kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan semua orang akan melihatnya (Yes 40:5; 58:8; 60:1-2; 66:19). 

Maka semua yang telah dibicarakan tentang kemuliaan Tuhan akan digenapi di dalam karya Allah. 



Saudara, kemuliaan Tuhan turun hari-hari ini untuk memberkati kita semua. Kita diberi kuasa 

untuk merebut semua milik kita dan berkat-berkat yang telah dicuri oleh iblis. Dan Tuhan juga 

memberikan kepada kita untuk memakai pikiran Kristus. Amin.  

 

“Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena 

kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-

Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar.” (II Kor 3:18) 

 
Sumber: “Pengurapan Roh Kudus” Peter Tan; Pesan Gembala  

Pembina Pdt. Niko Njotorahardja, Jakarta 04 Sept 1999   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAUD 

Orang Yang Berkenan Pada Tuhan 
“Tentang Daud, Allah telah menyatakan: Aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan 

yang melakukan segala kehendak-Ku” (Kis 13:22 b) 

 

Siapakah Daud? Daud adalah anak Isai, cucu Obed, cicit Peres. Ia adalah anak bungsu dari 

delapan bersaudara. Dia adalah keturunan Yehuda. Ia melewati masa kecil dan remajanya sebagai 

sebagai seorang gembala. Ia setia menggembalakan kawanan domba ayahnya di padang. Selama ia 

menjadi gembala, Daud mendapat kesempatan untuk dibentuk dan dididik baik secara mental maupun 

secara fisik. Di sanalah ia diperlengkapi dengan bakat-bakat alami yang berguna di kemudian hari.  

Tidak heran kalau Daud yang tadinya tidak dikenal oleh masyarakat umum, dapat tampil di 

medan pertempuran. Dengan penuh keberanian ia melawan bangsa Filistin. Ia memperlihatkan 

kemapuannya memimpin perang, yang akhirnya menuntun dia menjadi raja Israel yang kedua, 

menggantikan Saul.  

Banyak orang mengetahui Daud hanya sebagai seorang raja yang pernah memerintah di Israel. 

Namun, dari ayat di atas kita dapat temukan bahwa ia adalah seorang yang berkenan pada Tuhan, 

hanya sedikit orang yang disebutkan di Alkitab sebagai orang yang demikian. Kita dapat mencontoh 

teladan baik dari Daud.  

Sampai kini, makam Daud yang terletak di kompleks “Ruang Atas”- tempat Tuhan Yesus 

mengadakan makan malam terakhir, adalah tempat suci kedua terpenting bagi bangsa Yahudi setelah 

Tembok Ratapan (The Wailing Wall). Jika kita bertanya kepada orang Yahudi: “Siapa raja terbesar 

Israel?” maka jawabannya adalah Daud, meskipun Salomo, anaknya, sebenarnya lebih kaya, lebih 

berhikmat, serta lebih luas daerah kekuasaannya. Apa yang menjadikan Daud ternyata lebih besar 

daripada Salomo? Apa yang membuat hati Tuhan terpikat padanya hingga Daud termasuk dalam daftar 

garis leluhur Tuhan Yesus serta dalam Injil dicantumkan bahwa Ia adalah Anak Daud? 

 

1. Daud selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan 

Hal ini yang membedakan Daud jika dibandingkan dengan Salomo atau banyak orang lain di 

dunia ini. Jika Saul berusaha menyenangkan rakyatnya dengan segala jarahan dari bangsa Amalek yang 

dikalahkannya (I Sam 15:24) dan Salomo berusaha menyenangkan hati para isterinya dengan 

mempersembahkan korban bagi dewa-dewa mereka (I Raj 11:4-8), maka Daud lebih berusaha untuk 

mencari perkenanan Tuhan daripada manusia. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin bisa 

menyenangkan semua orang. Tetapi sayang sekali, ternyata masih banyak orang yang melakukannya, 

bahkan sampai-sampai mereka mengorbankan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Daud memutuskan 

untuk melakukan kehendak Allah dan bukan keinginan manusia semata. Ia tidak memperdulikan 



perkataan orang lain kepadanya, tetapi hanya perduli pada apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. 

Segala perintah Tuhan menjadi kesukaan bagi Daud. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai 

firman Tuhan dan mau membaca, merenungkan, serta melakukannya setiap hari sehingga Tuhan 

disenangkan?  

 
2. Daud selalu memperhatikan dan taat pada suara Tuhan  

Berbeda dengan Saul yang lebih memperhatikan suara rakyatnya, sehingga mengabaikan 

kehendak Tuhan. Padahal suara rakyat belum tentu merupakan suara atau kehendak Tuhan. Dalam I 

Sam 15:1-35, ketika Tuhan perintahkan Saul untuk membinasakan orang Amalek sampai ke seluruh 

ternaknya, sepertinya ia telah melakukan kehendak Allah dengan 

berperang dan mengalahkan mereka. Namun ternyata Saul tidak 

melakukan tugasnya dengan sempurna. Ia masih menyisakan 

Agag, raja orang Amalek, beserta hewan ternak yang tambun. 

Jadi, Saul hanya melakukan sebagian saja perintah Tuhan 

kepadanya. Ketaatan yang sebagian merupakan ketidaktaatan, 

dan ketidaktaatan merupakan salah satu bentuk pemberontakan. 

Untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, kita 

perlu memiliki ketaatan sempurna kepada-Nya, jangan hanya sebagian.  

Agar bisa melakukan kehendak Bapa, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa kehendak-Nya 

bagi kita saat ini secara spesifik. Jadi, tahu dan mengerti kehendak Allah, Dan melakukannya - 

sesederhana itu, dan itu cukup. Tidak melebih-lebihkan tapi juga tidak menguranginya. Ada banyak orang 

yang berusaha untuk mencari tahu apa kehendak Allah bagi dirinya dengan cara membaca Alkitab, 

bertanya kepada hamba Tuhan, hingga berdoa dan berpuasa, tapi setelah Allah memberitahukan 

kehendak-Nya kepada orang tersebut, ia enggan melakukannya karena bertentangan dengan keinginan 

hatinya! Tidak demikian dengan Daud! Ia selalu bertanya kepada Tuhan, lalu melakukannya dengan 

persis. Peristiwa ketika Daud hendak berperang melawan orang Filistin untuk menyelamatkan kota Kehila 

(1 Sam 23:1-13) dan di Baal Perasim maupun Lembah Refaim (II Sam 6:17-25) menandakan betapa ia 

selalu bertanya kepada Tuhan apa kehendak-Nya dan ia akan melakukannya dengan sempurna, persis 

seperti apa yang Tuhan perintahkan. 

Selanjutnya, Kis 13:36a menyatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. 

Kapan kita melakukan kehendak Tuhan? Banyak orang yang mau melakukan kehendak Tuhan, tetapi 

menunda-nunda untuk melakukannya. Jika Tuhan mau agar kita melakukan kehendak-Nya saat ini, kita 

harus segera melakukannya. Menunda untuk melakukan kehendak Tuhan pada waktunya juga 

merupakan salah satu bentuk ketidaktaatan.  

 

 

 



3. Daud selalu memiliki hati yang benar di hadapan-Nya 

Tuhan telah berkenan kepada Daud sejak ia masih muda. Walaupun semua orang pada waktu 

itu menganggap remeh Daud, tidak demikian dengan Tuhan. Sewaktu Samuel hendak mengurapi salah 

seorang anak Isai untuk menjadi raja Israel, ia sempat menyangka kakak tertua Daud yang Tuhan pilih 

karena kegagahannya. Manusia cenderung memilih berdasarkan apa yang dilihat oleh mata, tetapi 

ternyata Tuhan hanya memilih seseorang berdasarkan apa isi hatinya (I Sam 16:7). Hal ini mengajar kita 

bahwa jika kita ingin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu selalu memiliki hati 

yang benar di hadapan-Nya. Jaga sikap hati kita (Ams 4:23), jujur dan janganlah ada motivasi yang salah 

di hadapan Tuhan, karena Ia menguji hati kita. Saat ini Tuhan mencari orang yang bersungguh hati 

kepada-Nya, dan Ia pasti mencurahkan segala kelimpahan dan kekuatan-Nya kepada orang tersebut. II 

Taw 16:9.  

Jadi dapat kita simpulkan bahwa kualitas seseorang ditentukan dari hati dan karakter, bukan dari 

kemampuan atau kharismanya, apalagi hanya sekedar paras dan perawakan yang bisa menipu mata. 

 

4. Daud selalu memuliakan Tuhan. 

Ketika bangsa Filistin datang menyerang Israel (1 Sam 17), 

ada Goliat - seorang pendekar Filistin yang berbadan tinggi besar - 

menantang serta mencemooh umat Israel, sehingga semua orang 

Israel ketakutan, kecuali Daud. Ia bahkan berani mendatangi Goliat, 

karena visi / tujuan hidupnya yang benar, yaitu untuk memuliakan 

Tuhan (I Sam 17:45-47). Saat itu, tidak ada prajurit Israel yang 

memiliki visi seperti Daud. Akibatnya, Tuhan menolong Daud dan 

memberinya kemenangan atas Goliat. Kita juga dapat mengalami 

kemenangan dalam hidup, asalkan kita memiliki visi yang sama 

dengan Daud, yaitu selalu memuliakan Tuhan. Daud memastikan 

bahwa hanya Tuhan saja yang layak menerima segala penghargaan atas segala prestasi yang berhasil 

ia capai. Jadi, Daud tidak mencuri kemuliaan Tuhan, walaupun ada banyak kesempatan untuk 

melakukannya.  

 

5. Daud selalu mencari Tuhan 

Sepanjang perjalanan hidup Daud, ia selalu mencari Tuhan. Sejak ia dibesarkan di rumah orang 

tuanya, kemudian tinggal bersama Saul, lalu di Ziklag, di Hebron, hingga akhirnya Yerusalem, Daud 

senantiasa mencari wajah Tuhan. Ia tidak mengandalkan siapapun juga selain Tuhan sebagai penolong, 

pelindung dan yang memberikan kekuatan kepadanya. Ada banyak nyanyian Mazmur yang ditulis oleh 

Daud yang dengan jelas menggambarkan betapa ia sangat mengandalkan Tuhan dalam segala 

keadaan. Teladan Daud bagi kita, jangan hanya mencari Tuhan saat hari minggu atau di gereja saja, 

tetapi carilah Tuhan tiap saat dan di manapun Tuhan menempatkan kita. 



 
6. Daud selalu menghormati otoritas. 

Teladan baik Daud yang berikutnya adalah Daud tidak mau menjamah Saul walaupun Tuhan 

telah mengurapinya menggantikan Saul. Juga, saat ada beberapa kesempatan bagi Daud untuk 

membunuh Saul, ia memutuskan tidak melakukannya. Sikap menghormati otoritas merupakan tindakan 

menghormati Tuhan, dan Tuhan berkenan. Kita harus menghormati otoritas di atas kita, yaitu orang tua, 

suami, pimpinan, dan gembala kita. 

 

7. Daud mau bertobat dan membayar harga   

Ada satu catatan penting mengenai Daud, yaitu ia juga bisa berbuat salah. Yang pertama, ia 

berzinah dengan Batsyeba, isteri dari Uria, salah seorang bawahannya. Yang kedua, ketika ia 

menghitung penduduk Israel.  

Daud sebagai manusia biasa sama seperti kita, ia bisa berbuat salah. Tetapi, ini bukan alasan 

untuk kita juga bisa berbuat dosa. Jika kita berbuat dosa, Roh Kudus pasti mengingatkan kita seperti 

Nabi Natan memperingatkan Daud. Selanjutnya, kita harus segera bertobat, bukan sekedar menyesali 

atau bahkan terus hidup di dalam dosa. Ketika Daud berbuat dosa, ia tidak berdalih atau mencari alasan 

mengapa ia melakukannya. Kesungguhan pertobatannya terlihat di Mzm 51 yang ia tulis. Hal yang 

sangat berbeda dengan Saul yang berdalih dan mencari alasan atas perbuatan dosanya (I Sam 15:20-

21). Memang berdalih merupakan dosa keturunan dari Adam (Kej 3:12-13). Namun sekali lagi, hal ini 

juga bukan merupakan alasan untuk kita berdalih atas dosa yang telah kita lakukan. 

Kita mungkin masih bisa berbuat dosa, tetapi marilah kita segera bertobat, tidak sekedar 

menyesalinya. Penyesalan hanyalah sikap yang menyadari perbuatan dosa, sedangkan pertobatan 

adalah langkah meninggalkannya. Segeralah keluar dari segala kehidupan lama kita dan jangan berbuat 

dosa lagi. Sesuai I Yoh 1:9, Tuhan pasti mengampuni dosa kita, asal kita mengaku, memohon ampunan-

Nya, dan bertobat. Tuhan yang memberikan kesempatan bagi Daud untuk mengakui (II Sam 12:13; 

24:10) serta memperbaiki kesalahannya, Ia juga pasti mengampuni dosa kita dan memberikan 

kesempatan kepada kita untuk memperbaikinya. Marilah kita taat untuk melakukan firman Tuhan ini, 

selanjutnya Tuhan yang akan memulihkan hidup kita (II Taw 7:14). Jangan sampai kita membiarkan 

waktu berlalu dan kita tidak bertobat dari dosa, sehingga terlambat dan tidak ada lagi kesempatan 

melakukannya. Ingat, upah dosa adalah maut, tetapi apabila kita bertobat maka Tuhan akan 

mengampuni dan meluputkan kita dari hukuman maut. Mungkin juga ada orang yang menganggap 

bahwa kesalahannya sudah terlalu besar dan ia tidak sanggup untuk keluar dari dosa-dosanya. Untuk hal 

ini, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada dosa yang terlampau besar untuk diampuni 

dan disucikan oleh-Nya  Yes 1:18. 

Tuhan juga berkenan kepada Daud karena ia mau membayar harga atas kesalahan yang ia 

perbuat (II Sam 24:24). Jika kita berbuat dosa, bisa jadi ada harga yang harus kita bayar (Gal 6:7). Ada 

banyak orang yang tidak mau membayar harga atas perbuatannya. Sikap demikian adalah ciri orang 



yang belum dewasa - berani berbuat tetapi tidak berani bertanggung-jawab. Jangan takut rugi jika kita 

harus bertanggung jawab atas segala perbuatan kita, karena itu merupakan ciri kedewasaan rohani.  

 

Langkah-langkah menghadapi badai hidup  

Untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan itu sulit, ada banyak masalah dan badai hidup yang 

harus di hadapi. Daud pun pernah mengalami jalan buntu dalam hidupnya. Tetapi Allah tetap mencintai 

dan memperhatikan Daud. Daud berusaha memperhatikan dan apa yang menjadi kehendak Allah dalam 

hidupnya.  

Ada dua jenis penderitaan di tengah-tengah puting beliung; jenis penderitaan yang layak kita 

terima karena kitalah yang tidak taat dan jenis penderitaan yang tidak layak kami terima tetapi yang kita 

alami sebagai akibat dari pelanggaran orang lain. 

Di dalam Galatia 6:7-8, seperti yang sudah kita lihat dengan jelas pada pasal sebelumnya. Ketika 

membaca tulisan dari Hosea, mungkin beberapa orang akan berkata “Yah, itu hanyalah kebenaran 

Perjanjian Lama. Hal itu hanyalah kebenaran Perjanjian Lama. Hal itu hanya berlaku bagi orang yang 

berada di bawah hukum Taurat.” 

  Daud menemukan empat petunjuk yang berguna bagi kita untuk diteladani saat ini ketika kita 

mengalami puting beliung, baik karena kita yang menyebabkannya maupun karena kita ikut terbawa 

dalam akibat buruk yang telah disebabkan orang lain. Bagaimana respon Daud? 

 

1. Berdoa 

“Kemudian pergilah Natan ke rumahnya. Dan TUHAN menulahi anak yang dilahirkan bekas isteri 

Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa 

dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah.” (II Sam 

12:15-16).  

Seringkali kita memiliki respon terhadap dosa adalah dengan bersilat lidah. Kita mengatakan 

“Yah, Tuhan, aku telah berbuat ini, dan aku telah berbuat itu. Dan aku setuju dengan-Mu bahwa darah 

Yesus Kristus membersihkanku dari segala dosa. Sampai,....” Ups, melanggar lagi, Maaf.” 

Tetapi bukan seperti itu cara Daud memberi respons. Ketika puting beliung mulai, ketika ia 

merasakan angin panas penghakiman mulai bertiup ke arahnya, ia bersujud di hadapan  Allah sepanjang 

malam. Ia berpuasa. Ia menantikan Tuhan. Ia mencari pikiran-Nya. Dan Ia “memohon kepada Allah oleh 

karena anak itu.” Ia mengharapkan lebih banyak anugerah lagi. Walaupun ia tidak layak, ia mengetahui 

bahwa Allahnya penuh dengan belas kasihan dan kemurahan dalam anugerah. Ia tidak mengucapkan 

permintaan, karena ia mengerti, tetapi, ia memohon kepada Allah untuk nyawa bayinya.  

Daud berdoa dengan hati yang penuh penyesalan. Perhatikanlah bahwa selama dia berdoa, 

Daud tidak pernah meninggalkan rumahnya. Dia tidak pergi ke tempat ibadah, Kita mengetahuinya 

karena kemudian dikatakan bahwa ia mandi dan bertukar pakaian sebelum ia masuk ke dalam rumah 

Tuhan dan sujud menyembah. Begitu jelas, bahwa sampai saat kemudian itu dia tidak meninggalkan 



rumah. Artinya bahwa pada saat itu kita mengalami puting beliung, maka kita harus tenang dan diam. 

Saya tidak boleh mengumumkan atau memperlihatkan semuanya secara sembarangan, karena 

sesungguhnya, itu bukan urusan semua orang. Ketika kita mengalami periode-periode yang sangat 

menyedihkan yang diakibatkan oleh dosa kita sendiri atau dosa orang lain, sebenarnya, adalah alkitabiah 

- tidak mengelilingi diri kita dengan orang-orang adalah tindakan bijaksana, tidak peduli betapa pun 

baiknya maksud mereka. Menyendiri adalah hal penting. Ketenangan itu diperlukan. Perkataan dari 

orang lain itu biasanya membingungkan. Tetaplah berada di hadapan Tuhan dan carilah pikiran-Nya 

selama masa yang menyakitkan ini. Tidak ada salahnya dengan menjadi sendirian untuk saat-saat 

pencarian jiwa.  

Amsal mengatakan, “Dari hati timbul segala pikiran manusia.” Sebenarnya ia menjelaskan 

kondisi hati dengan mengatakan bahwa kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan, karena 

disitulah terpancar kehidupan (Ams 4:23).  

Ada beberapa hal yang terlalu berharga untuk dibagikan. 

• Hal yang terlalu mendalam  

• Hal yang terlalu pribadi 

• Hal yang terlalu menyakitkan 

• Hal yang terlalu berat 

Pada saat pencarian jiwa dalam kehidupan kita, kita harus tetap diam supaya kita dapat 

mendengarkan Ia mengatakan semua yang Ia ingin katakan kepada kita di dalam hati kita. Daud 

berdoa... karena itu kita harus berdoa. Dalam kasusnya, ia tetap berdoa selama tujuh hari penu, dan 

sesungguhnya tanpa diganggu. 

 
2. Daud siap menerima konsekuensi-konsekuensinya dengan realistis 

Dari beberapa contoh dan teladan dari kehidupan Daud di atas, kita dapat pelajari hal-hal apa 

saja yang menjadikan Daud sebagai seorang pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga bisa 

menjadi pribadi yang demikian, dengan cara  melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. (Tim.) 

 
Pustaka: “Daud,” Charles R. Swindoll; “ Daud & Salomo,” ;  

Brian J. Bailey; “ The Maxwell Leadership Bible,” 

Dr. John C. Maxwell; “ Tanah Suci,” Sami Awwad.;  “Alkitab  

Penuntun Hidup Berkelimpahan,” Gandum Mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTER menjadi orang yang dikenan Tuhan 

Kisah Ester menceritakan kepada kita tentang proses seorang gadis untuk menjadi mempelai 

raja (mempelai Ahasyweros). Ester disini menggambarkan gereja-Nya dan raja Ahasyweros 

menggambarkan Kristus. Sehingga kisah Ester adalah gambaran Gereja Tuhan yang sedang 

mempersiapkan diri menjelang kedatangan-Nya (sebagai mempelai Pria Gereja) yang semakin mendekat 

. “Saya rindu kepadamu, seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Kalian adalah seperti seorang gadis 

perawan yang masih suci yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu 

Kristus.” (II Kor 11:2). 

  

SIAPA ESTER? 

Nama Ester berarti bintang; nama lainnya adalah Hasada. Ia adalah seorang anak yatim piatu 

yang dirawat dan diangkat anak oleh Mordekhai (Est 2:7). Sebagai seorang anak dengan latar belakang 

seperti itu Ester bisa saja menjadi anak yang penuh dengan penyesalan, ia bisa saja bertanya: “Mengapa 

hidupku begitu sengsara.” Namun itu tidak dilakukannya. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, tidak 

hanya karena parasnya yang cantik, tetapi karena hatinya yang selalu bersyukur. Ia bersyukur karena 

pamannya selalu membimbingnya, membesarkannya, dan memberikan rasa aman. Ester juga menjadi 

penurut terhadap pamannya seperti seorang anak terhadap ayahnya sendiri. 

Sekalipun Ester dan seluruh bangsa Yahudi adalah budak di negeri Persia, namun oleh karena 

parasnya yang cantik, raja Ahasyweros tertarik kepadanya dan memasukkan Ester ke dalam kerajaan 

dan merawatnya untuk dijadikan raja sebagai ratu. Namun karena kebencian kepala menteri raja yang 

bernama Haman terhadap orang-orang Yahudi dan hendak membinasakan seluruh orang Yahudi maka 

membuat Ester harus menghadap raja demi memperjuangkan nasib bangsanya. Satu-satunya cara 

adalah dengan menghadap raja. Akan tetapi itu sangat berbahaya, sebab ratu yang menghadap raja 

tanpa dipanggil oleh raja terlebih dahulu akan dihukum mati, kecuali mendapat kasih karunia dari raja 

dengan tanda mengulurkan tongkat kerajaanya. 

Oleh karena cintanya terhadap bangsa sendiri, Ester mau mempertaruhkan nyawanya dengan 

memutuskan untuk menghadap raja. Dan puji Tuhan, sebab pada waktu Ester menghadap raja ternyata 

raja mengulurkan tongkatnya kepada Ester sebagai tanda kasih karunia dan raja berkenan kepada 

kunjungan Ester. 

 

Apa rahasia Ester sehingga raja berkenan kepada Ester. 

Ester memposisikan diri dengan benar di hadapan Tuhan dan memakai pakaian yang tepat (Est 

5:1-3). Ini berarti posisi rohani kita harus benar di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa secara sembrono 

menjalankan kehidupan. Kita harus benar-benar memperhatikan kerohanian kita dengan membangun 

hubungan yang intim dengan Dia melalui doa, pujian dan penyembahan, merenungkan Firman Tuhan  

dan mentaati perintah Tuhan. Kita harus membiasa-kan diri kita hidup di pimpin oleh Roh Kudus.  



Dikatakan bahwa masa persiapan Ester berjumlah 12 bulan, 

yaitu 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, pada enam bulan pertama 

seorang mempelai dipakaikan minyak mur, dan 6 bulan kedua 

dipakaikan minyak kasai dan minyak wangi-wangian. Pada 6 bulan 

pertama yaitu saat pemakaian minyak mur, Ester harus memakai 

pakaian pengantin lengkap dan itu dilakukan setiap hari selama 6 

bulan tersebut, kemudian dia harus berdiri pada suatu tempat tinggi, 

lalu mur dibakar dibawahnya dan asapnya masuk disela-sela 

gaunnya, masuk memanasi tubuh dia, sampai pori-porinya terbakar, 

sehingga wangi minyak mur masuk dan meresap, agar begitu dia 

menghadap mempelai prianya (raja) seluruh tubuhnya harum. Dari kisah diatas gembala kita diingatkan 

tentang sauna, pada waktu masuk sauna rasanya badan panas sekali, padahal kita tidak mengenakan 

pakaian, terlebih lagi Ester, ia memakai pakaian lengkap pada waktu di dipanasi, dan dapat dibayangkan 

bagaimana rasanya menjadi Ester saat itu. Demikian pula gereja-Nya saat mempersiapkan mempelainya 

(Kristus) rasanya tidak enak, namun itu memiliki maksud agar kita baunya harum (sempurna). Kita 

sedang diproses dengan wangi-wangian untuk menjadi mempelai Kristus. Baru 6 bulan berikutnya, 

dibersihkan, dipolesi, yaitu dengan minyak murni yang digosok ke tubuh supaya kulit menjadi lembut. 

Jadi mempelai Kristus itu hatinya harus lembut dihadapan Tuhan. Untuk lembut hatinya harus dimasukan 

ke dalam sauna terlebih dahulu. Dan ini berbicara mengenai Saudara dan saya yang akan dipolesi Tuhan 

hari-hari ini, supaya terang Kristus bercahaya atas kita dan kemuliaan Tuhan turun. 

Tidak ada proses yang mengenakkan dan instan. Proses untuk menjadi layak sebagai mempelai 

Kristus-pun demikian, namun bila respon kita baik terhadap setiap proses yang dialami, maka Tuhan 

akan berkenan kepada kita dan Ia akan menjemput kita kelak pada kedatangan-Nya yang kedua kali. 

Amin. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kisah Kasih 

UNITY 
Beberapa tahun yang lalu, diadakan Olympiade yang diadakan khusus untuk orang-orang cacat 

di Seattle, USA. Saat itu dilakukan pertandingan lari jarak 100 meter yang pesertanya adalah orang-

orang yang "terbelakang" atau cacat mental. Sembilan pelari telah bersiap-siap di tempat star masing-

masing. Mereka terdiri dari pria dan wanita yang usianya 19-20 tahun, tapi cara berpikirnya seperti anak 

yang berumur 5 tahun. 

Ketika pistol tanda pertandingan 

dibunyikan, mereka semua berlari, 

meskipun mereka tidak tepat berada di 

garis lintasannya, namun semuanya berlari 

dengan wajah yang gembira menuju garis 

finish dan berusaha untuk memenangkan 

pertandingan. Pertandingan ini diikuti oleh 

9 pria dan 1 wanita ‘terbelakang’. Mereka 

mulai berlari dengan gayanya seperti anak 

berumur 5 tahun.   

Tiba-tiba di tengah pertandingan 

berlangsung, seorang peserta wanita 

terjatuh. Ingat!! Walaupun usianya 20 tahun tapi cara berpikirnya seperti anak berumur 5 tahun. Apa yang 

terjadi bila anak rumur 5 tahun terjatuh? Ya.. benar ia akan menangis. Lututnya luka dan mengeluarkan 

darah.  

Sementara ia menangis, teman-temannya yang sedang berlari mendengar tangisan itu dan 

mereka memperlambat lari mereka dan menoleh ke belakang. Mereka semua berlarian menuju anak 

wanita yang terjatuh di tanah itu. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk kemenangan pribadi.  

Para penonton menyaksikan sesuatu hal yang luar biasa ketika 8 orang yang lain bukannya terus 

berlari tetapi jutru sebaliknya mereka serentak berbalik arah kembali kepada 1 wanita yang terjatuh tadi. 

Kemudian mereka menghibur dan membujuk-bujuk wanita itu supaya berhenti menangis, bahkan 

seorang temannya mencium luka yang berdarah itu sebagai tanda simpati. Semua penonton tercengang 

melihat kejadian itu. Dan yang lebih luar biasa, mereka bersama-sama memanggul gadis yang terluka itu 

dan berlari bersama-sama menuju garis finish diiringi sorak-sorai penonton yang berdiri menghormati 

mereka (Standing Avation). 

Tahukan Saudara mengapa? Karena di dalam diri kita yang terdalam kita tahu bahwa dalam 

hidup ini tak ada yang jauh lebih berharga daripada kemenangan bagi kita semua. Yang terpenting dalam 

hidup ini adalah saling tolong menolong meraih kemenangan, meski kita harus mengalah. Di dalam Yoh 

17:20-23 Doa Tuhan Yesus supaya gereja Tuhan bersatu (unity) satu dengan yang lain.  Halleluya…..!!! 


