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Shalom,  
“Tahun 2012 adalah Tahun Perkenanan Tuhan. Multiplikasi dan promosi terjadi karena perkenanan Tuhan. 
Mujizat masih ada!” 
 
AYIN GIMEL - 5773 
 Tahun Ayin Gimel (5773 - menurut penanggalan kalender Yahudi) mulai tanggal 16 September 2012 
- 04 September 2013. ‘Ayin’ berbicara tentang mata Tuhan dan mata kita. Mata Tuhan yang selalu tertuju 
kepada kita untuk menuntun, menasehati dan memberikan jalan apa yang harus kita tempuh supaya kita 
hidup berkenan dihadapan Tuhan. Sedangkan ‘Gimel’ berbicara tentang: pribadi ketiga Roh Kudus 
 Dalam bahasa Ibrani: Alef (1)melambangkan Allah Bapa, Beth (2)melambangkan Allah Anak, Gimel 
(3) melambangkan Allah Roh Kudus. Jadi ketiganya berbicara tentang Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh 
Kudus.  
 Bukankah pesan yang sering kita dengar hari-hari ini adalah “Roh Kudus sedang dicurahkan secara 
luar biasa!” Ini adalah era kemuliaan Tuhan dan yang Tuhan mau adalah hidup kita berkenan di hadapan 
Tuhan. Oleh sebab itu mari kita meresponinya.  
 Akhir-akhir ini tuntunan Tuhan yang kita terima adalah kita sedang dibawa naik ke level yang lebih 
tinggi atau ‘Entering the Next Level.’ Kalau kita mau mengikuti hal ini, maka kita akan dituntun bagaimana 
supaya naik ke level yang lebih tinggi dan kalau kita lakukan maka itulah yang disebut dengan: berkenan di 
hadapan Tuhan. Dan kita percaya perkenanan Tuhan turun atas Saudara berlimpah... limpah... dan limpah! 
Ada 2 alasan mengapa Tuhan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, yaitu: 
1. 1 milyar jiwa tidak mungkin terjadi sebelum kita dibawa ‘entering the next level.” 
2. Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Dan kita kedapatan tidak bercacat cela di 
hadapan-Nya. 
  
KITA AKAN DIBAWA TUHAN NAIK KE LEVEL YANG LEBIH TINGGI 
Saudara mungkin bertanya-tanya, kita akan dibawa Tuhan naik sampai ke level mana? 
1. MENJADI SERUPA DENGAN GAMBARAN ANAK-NYA (ROMA 8:29-30) 
 “Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara 
banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan mereka 
yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga 
dimuliakan-Nya.” (Roma 8:29-30).  
 Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Lihatlah! Betapa berharganya kita semua di mata Tuhan. Kita 
telah dipilih sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita. Alkitab juga berkata bahwa kita dipilih sejak 
sebelum dunia dijadikan (Efesus 1:4). Mungkin ada yang baru bertobat 3 bulan, 5 bulan bahkan ada yang 
sudah 50 tahun, itu bukan satu kebetulan, itu semua semua karena Saudara sudah dipilih oleh Tuhan dari 
semula. 
 “Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 
menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya...” Kita sudah ditentukan dari semula dan targetnya adalah 
supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus.  
 Bagaimana caranya? Roma 8:30 “Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. 
Dan mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya.” Saudara yang sudah dipanggil-Nya itu 
dibenarkan dan itu bukan karena perbuatan baik kita, melainkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan 
yang dibenarkan itu juga dimuliakan-Nya. Apakah Saudara mau dimuliakan? Dimuliakan memiliki arti 
‘diproses habis-habisan!’ atau dipaksa ke arah sana sampai kita semua menjadi serupa dengan gambar-Nya.   
  



2. SAMPAI KEPENUHAN KRISTUS TERJADI DALAM HIDUP KITA (EFESUS 4:11-13) 
“Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun 
gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan 
pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan 
pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai 
dengan kepenuhan Kristus.” (Efesus  4:11-13) 
 Ada 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru yang semuanya diberikan untuk 
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya 
:  
a. Mencapai kesatuan iman 
b. Memiliki Pengetahuan yang Benar tentang Anak Allah 
c. memiliki Kedewasaan Penuh 
d. Memiliki Tingkat Pertumbuhan Rohani Benar 
 
3. MENCAPAI ERA KEMULIAAN TUHAN 
Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencapai era kemuliaan Tuhan, yaitu: 
a. Unity 
Seperti Doa Tuhan Yesus “Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan 
kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: Aku di dalam mereka dan Engkau di 
dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu...” (Yohanes 17:22-23) 
Pada waktu Roh Kudus dicurahkan seperti ini respon kita adalah hidup unity. Unity dimulai pertama-tama 
antara kita dengan Tuhan. Setelah itu unity di antara keluarga. Keluarga harus unity! Gereja harus unity! 
Denominasi harus unity! Hilangkan perbedaan, yang kecil dihilangkan dan yang besar diperkecil. 
 
b. Semakin dalam dengan Roh Kudus 
Pada waktu Roh Kudus dicurahkan seperti sekarang ini, ada pesan Tuhan melalui Yehezkiel 40-48 yang 
berbicara tentang penglihatan pemulihan atau tentang zaman baru. Disitu Yehezkiel diberikan penglihatan 
yang luar biasa oleh Tuhan. 
Di dalam Yehezkiel 47, menceritakan tentang Yehezkiel yang sedang dibawa oleh ‘seseorang’ ke Bait Allah. 
Disana ada air yang keluar dari ambang pintu yang mengalir menuju ke timur. ‘Orang’ itu memegang tali 
pengukur di tangannya untuk mengukur 
• Awalnya dia mengukur air itu mulai dari keluarnya sampai 1000 hasta ke depan. Setelah itu dia menyuruh 
Yehezkiel untuk masuk ke dalam air itu. Ketika Yehezkiel masuk ternyata di sana airnya masih sepergelangan 
kaki. 
• Arus air itu memang deras dan orang itu kembali mengukur 1000 hasta lagi ke depan kemudian kembali 
menyuruh Yehezkiel masuk ke dalamnya. Ternyata airnya sekarang sudah selutut dalamnya. 
• Lalu diukur kembali 1000 hasta ke depan, dan Yehezkiel kembali disuruh masuk ke dalamnya. Di sana 
airnya sudah mencapai sepinggang. 
• Belum selesai sampai di sana, diukur lagi 1000 hasta ke depan, jadi jumlah panjang yang diukur sudah 
4000 hasta dan ternyata di sana airnya sudah membuat Yehezkiel tenggelam dan dia tidak lagi bisa berjalan 
melainkan harus berenang, 
Tenyata makna penglihatan ini adalah tentang kedalaman level kita dengan Roh Kudus. 
 
KEDALAMAN LEVEL KITA DENGAN ROH KUDUS  
• Level Sepergelangan Kaki (Yeh 47:3) 
 Pertama-tama ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamat, Roh Kudus tinggal di dalam diri Saudara. 
Mungkin kedalaman Saudara dengan Roh Kudus itu masih sepergelangan 
kaki. Di level ini kita masih bisa berjalan kemana-mana. Walaupun arusnya 
deras, Saudara masih tetap bisa bergerak ke mana saja. Ini adalah ‘periode’ 
yang paling menyenangkan! Tetapi kita tidak bisa selamanya berada di level 
itu. Waktu bergerak maju dan sampailah kita ke level berikutnya. 
 
 



• Level Selutut (Yeh 47:4a) 
 Di level ini mulai dirasakan agak berat karena arusnya deras, tetapi 
masih bisa berjalan bebas, Saudara tidak bisa berjalan sesuka-sukanya. Di 
sini kita akan bergerak ke depan karena memang sejak semula telah 
ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar-Nya sehingga harus masuk 
lebih dalam lagi. Lalu sampailah di level selanjutnya. 
 
• Level Sepinggang (Yeh 47:4b) 
 Di level ini mulai terasa berat sekali ketika hendak berjalan bebas 
apalagi melawan arus karena memang arusnya deras. Saudara, disini mulai 
banyak yang berusaha dengan memakai cara-cara yang lama, namun 
demikian banyak yang mengalami kerugian. Di level sebelumnya kita juga 
memiliki Roh Kudus tetapi masih bisa berjalan seenaknya atau sesukanya 
sendiri. Tetapi ketika mulai di level sepinggang ini dia baru mulai merasakan 
kesusahan. Kita tidak bisa bergerak sebebas waktu kita selutut, oleh sebab 
itu kita harus memakai cara yang baru, caranya Tuhan. Di level ini banyak 
orang yang keluar dari ‘sungai’ itu, mereka keluar dari proses tersebut bahkan ada yang menjadi murtad 
karenanya.  
 Mungkin dulu Saudara ada yang mengalami hal seperti itu dan Saudara tidak mengerti dan bertanya 
“Mengapa dulu ketika baru bertobat diberkati luar biasa, tetapi ketika semakin sungguh-sungguh malah jadi 
semakin susah?” Karena memakai cara yang lama dan memakai pikirannya sendiri dan tidak memakai 
pikiran-nya Kristus!. Padahal arus Roh Kudus sedang mengarahkan kita. Hari-hari ini Roh Kudus sedang 
mengarahkan kita untuk banyak masuk Menara Doa dan bertanya kepada-Nya. Proses itu belum selesai 
karena akan berlanjut ke level selanjutnya, yaitu sampai tenggelam sepenuhnya, namun di level ini saja 
sudah banyak yang mulai keluar karena tidak tahan diproses. 
 Untuk dibawa naik oleh Tuhan itu tidak mudah, tetapi kita harus ikut apa yang Tuhan mau, sampai 
level yang Tuhan berikan menjadi serupa dengan gambar-Nya (Efesus  4:13) 
 
• Level Tenggelam 
 Ketika ditambah 1000 hasta lagi, maka kedalaman air membuat kita tenggelam dan hilang dari 
permukaan. Di sini Saudara tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa apa-apa hanya bisa berenang. Kalau arus yang 
deras itu misalnya datang dari kiri, apakah kita akan berenang ke sisi kiri dan melawan arus? Tentu tidak! 
Hanya orang yang bodoh yang berenang melawan arus. Yang benar kita harus berenang mengikuti alirannya 
dan itu artinya tidak sama dengan apa yang Saudara pikirkan. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Kristus. 
Kadang-kadang yang menyebabkan mengapa orang dibawa semakin tinggi justru semakin mengalami satu 
pergumulan yang berat.  
 
c. Jalani Proses Tuhan Sampai Selesai 
 Yehezkiel 47:6-7,12 “Lalu ia berkata kepadaku: "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" 
Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang 
tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana... Pada kedua tepi sungai itu 
tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis; 
tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. 
Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat.” 
 Dari ayat diatas kita melihat ketika keluar dari sungai dengan kedalaman sampai tenggelam atau 
jarak 4000 hasta, maka Saudara akan melihat apa yang kita baca tadi. Tetapi kalau Saudara keluar sebelum 
jarak 4000 hasta karena tidak tahan dengan proses padahal masih tersisa jarak 1000 hasta lagi atau 
kedalaman baru sepergelangan kaki, apakah Saudara akan melihat jenis-jenis pohon seperti yang di 4000 
hasta tadi? Tentu tidak! 
 
d. Terimalah Janji Berkat Tuhan 
  Berkat di 1000 hasta memang ada atau pohon yang di sana juga ada, tetapi mungkin masih kecil-
kecil, tetapi tidak seperti yang 4000 hasta jaraknya. Sebaliknya kalau Saudara hanya sampai di jarak 2000 
hasta dan Saudara keluar, apakah Saudara akan melihat pohon-pohon yang dibelakangnya? Tentu tidak! 



Semua yang ada berbicara tentang berkat! Saudara hanya bisa melihat berkat yang ada di depan ini saja. 
Mungkin di situ Saudara sudah berkata bahwa berkat yang di 1000 atau 2000 hasta itu luar biasa, tetapi 
Saudara tidak bisa melihat berkat yang ada dibelakangnya. 
 Sekarang yang jarak 3000 hasta, apakah bisa melihat berkat yang 1000 hasta di belakangnya? Tidak 
bisa melihat! Saudara mungkin akan berkata, “Luar biasa ya berkat yang 3000 hasta... luar biasa ya!” itu pun 
kalau Saudara keluar dengan baik-baik, sebab kalau Saudara keluar tidak dengan baik-baik justru bisa ‘babak 
belur’. Saudara mungkin sudah merasa cukup puas dengan berkat di 3000 hasta, padahal Tuhan sudah 
menyiapkan berkat di 4000 hasta di mana pohon-pohon di sana daunnya pun menjadi obat!  
Kadang-kadang orang melihat berkat itu hanya berupa materi atau uang, padahal itu terlalu kecil bila 
disamakan demikian. Kalau Tuhan sudah menyediakan berkat seutuhnya, itu benar-benar berkat secara 
lahir dan batin. Kadang-kadang kita cuma bisa puas dengan berkat yang ada di 1000 hasta saja, tetapi itu 
tidak bisa karena Saudara sudah dipilih sejak semula dimana Saudara akan dipaksa untuk sampai selesai di 
sana.  
 Kita tidak tahu ukuran berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu seberapa sebab ukuran berkat 
yang ada di pikiran kita tidak sama dengan apa yang ada di pikiran Tuhan. Apa yang tidak kita pikirkan justru 
itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi janganlah Saudara menjadi mundur tetapi Saudara harus maju 
sampai Saudara tenggelam bersama-sama dengan Tuhan. 
 
4. ROH KUDUS AKAN MEMBAWA KEHIDUPAN BUKAN KEMATIAN  
 Yeh 47:8-11 “Ia berkata kepadaku: "Sungai ini mengalir menuju wilayah 
timur, dan menurun ke Araba-Yordan, dan bermuara di Laut Asin, air yang 
mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar, sehingga ke mana saja 
sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. 
Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke mana saja air itu sampai, air 
laut di situ menjadi tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya di 
sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai 
dari En-Gedi sampai En-Eglaim; daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di 
sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. 
Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam.” 
 Air kehidupan yang keluar dari ambang pintu bait Allah itu berbicara tentang Roh Kudus dan Roh 
Kudus selalu memberikan kehidupan. Firman Tuhan berkata bahwa, “Sampai dicurahkan kepada kita Roh 
dari atas: Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan 
dianggap hutan.” (Yesaya 32:15) 
Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu ada kehidupan di dalam Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus maka: 
•  dalam bisnis Saudara ada kehidupan 
 
•  dalam keluarga ada kehidupan 
• dalam hubungan sehari-hari dengan teman-teman Saudara juga ada kehidupan 
Jadi kalau ada hubungan dengan orang lain yang membawa kematian, itu perlu dipertanyakan kemana Roh 
Kudus yang di dalam Saudara itu? Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam kita, 
maka itu akan membawa kehidupan dalam segala aspek kehidupan kita. 
Dikatakan bahwa air itu mengalir ke air yang asin yang tidak ada kehidupan di dalamnya, tetapi begitu air 
yang asin itu menjadi tawar maka iakn-ikan akan berkeriapan. Ikan-ikan yang tadinya tidak bisa hidup di 
sana akhirnya jadi bisa hidup. Inilah yang disebut dengan mujizat yang kreatif, yaitu dari yang tidak ada 
menjadi ada. 
 Saudara siap untuk masuk ke level yang lebih tinggi lagi? Tuhan akan paksa Saudara untuk naik ke 
level yang lebih tinggi. Biarlah setiap kita tidak merasa tidak terpaksa, tetapi berkata “Tuhan, sekarang saya 
mengerti dan saya akan ikuti. Apa pun resikonya, saya harus bayar harga!” Tidak ada yang tidak bayar harga. 
Gratis itu hanya pada waktu Saudara diselamatkan, yaitu ketika Saudara percaya dan mempunya iman 
kepada Tuhan Yesus, tetapi setelah itu semuanya harus bayar harga. Amin. (Sh) 
 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 
 
 



BURUNG RAJAWALI 
 

“tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang 
naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak 

menjadi lelah.” (Yesaya 40:31) 
 
 
 Shalom, saat ini kita sudah berada pada tahap dimana Tuhan ingin setiap kita naik ke level yang 
lebih tinggi. Ini berarti kita sedang dibawa Tuhan pada suatu masa transisi untuk bisa beranjak dan naik dari 
level yang lama ke level yang ‘baru’ dimana sebelumnya kita belum pernah ada di sana.  
Untuk naik ke level yang baru, kita harus melihat tanda-tanda dan apa yang harus kita perhatikan agar naik 
ke level yang lebih tinggi. Tuhan memberikan contoh dari kehidupan burung rajawali.  
 
KEHIDUPAN BURUNG RAJAWALI 
 Burung rajawali merupakan burung yang memiliki usia paling panjang, usia hidupnya bisa mencapai 
hingga 70 tahun. Tetapi di usia 40, rajawali harus berani memilih apakah ia mau terus melanjutkan usianya 
hingga 70 tahun atau harus hidup sampai usia 40 tahun. 
 Untuk hidup selama 70 tahun, burung rajawali harus mengalami banyak proses yang menyakitkan 
pada usia 40 tahun agar dapat hidup 30 tahun lagi. Disinilah rajawali harus mempunyai dua pilihan: 
melewati semua kesakitan itu agar dapat bertahan hidup atau tidak mau menghadapi rasa sakit dan hanya 
menunggu waktunya mati. 
 
Proses yang Dihadapi Burung Rajawali 
 Di bawah ini kita akan melihat proses- proses apa harus dihadapi oleh burung rajawali untuk bisa 
naik ke level yang lebih tinggi. 
 Di atas puncak gunung yang tinggi, telur rajawali akan menetas dan muncullah bayi rajawali. 
Rajawali yang masih bayi menghabiskan hari-hari pertamanya untuk makan dan tidur. Tentunya induk 
rajawalilah yang bertugas untuk mencari makanan dan menyuapi anaknya. Setelah kenyang, bayi rajawali 
akan tidur. Hal ini berlangsung berulang-ulang dalam hidupnya. 
 Setelah beberapa minggu berlalu dan rajawali kecil mulai tumbuh besar. Sebagai anak-anak burung 
rajawali tentunya mereka terus berharap untuk bisa tetap tinggal nyaman di dalam sarang, berleha-leha 
sementara induknya pergi kesana kemari mencari makan buat mereka. Tetapi ternyata salah! Induk rajawali 
hanya terbang dan berputar-putar di atas sarangnya, memperhatikan anak-anaknya yang ada di dalam 
sarang tanpa membawa makanan.  
 Setelah berputar beberapa kali, induk rajawali akan terbang dengan kecepatan tinggi menuju 
sarangnya, menabrak sarang itu dan mengoncang-goncangkan sarang itu sampai anak-anaknya berjatuhan. 
Mengapa induk rajawali membongkar sarangnya? Bukan karena induknya kejam, tetapi untuk mendidik 
anak-anaknya agar belajar untuk terbang.  
 Otot-otot mereka yang lemah mulai terlatih untuk mengepakkan sayapnya agar mereka bisa 
terbang, bahkan sampai terbang tinggi. Induk mereka dengan telaten mengajar mereka. Jika mereka 
meluncur jatuh ke bawah, maka sang induk akan segera menangkap mereka dan membawa mereka naik 
lagi ke atas. Bayi ini berusaha terbang, tapi gagal. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengendalikan sayap. 
Demikian seterusnya sampai otot-otot sayapnya terlatih untuk bisa terbang sendiri tanpa rasa takut lagi.   
Induk rajawali akan merenggut anaknya dari sarang dan dibawanya terbang tinggi. Secara tiba-tiba ia akan 
menjatuhkan bayi rajawali dari ketinggian. Bayi rajawali akan berusaha untuk terbang, tetapi gagal. Induk 
rajawali tidak begitu saja membiarkan bayi rajawali terjatuh, dia akan menangkap bayi rajawali dan 
dibawanya terbang tinggi dan melepaskannya kembali. Hal ini dilakukan berulang-ulang, setiap hari.  
Selain itu, waktu sarangnya dibongkar dan anaknya kedinginan itu justru membuat bulu-bulu si anak 
bertumbuh dengan lebat. Setelah bulu-bulunya mulai tumbuh, maka tidak ada pilihan lain selain mereka 
belajar untuk terbang dengan baik. Dan bayi rajawali akhirnya dapat terbang 
 Pelajaran yang diambil: Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup pada zona nyaman. Ada 
kalanya Tuhan ijinkan masalah, rintangan terjadi dalam hidup kita, itu bukan karena Tuhan jahat kepada kita, 



tetapi itu semua Dia ijinkan agar kita tumbuh kedewasaan, kesabaran, ketabahan dan keuletan supaya bisa 
naik ke level yang lebih tinggi seperti bayi burung rajawali yang belajar untuk terbang.  
Kegagalan boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan ingatkan kita untuk tidak menyerah, adakalanya kita 
berada di bawah tetapi jangan lupa, Tuhan memperhatikan setiap anak-anaknya untuk memberikan 
pertolongan, dan mengangkatnya untuk kembali terbang. 
 Kalau seseorang tidak pernah mengalami masalah atau proses dan hanya dimanja saja maka ketika 
masalah datang akan mengalami banyak kekecewaan. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal 
apapun yang terjadi dalam kehidupanmu itu pasti mendatangkan kebaikan untuk masa depan, karena 
Tuhan bukan yang jahat dalam kehidupan kita tetapi Dia adalah Tuhan yang baik yang memiliki rencana 
yang baik bagi masa depan kita dan melatih kita melalui masalah-masalah yang ada.  
Demikian pula ketika kita hendak melatih otot-otot rohani kita untuk terus menapak naik. Kita harus 
mematahkan kebiasaan-kebiasaan buruk, mengatakan ‘tidak’ atas tawaran-tawaran yang mungkin terlihat 
sangat nikmat bagi kita apabila itu mengarahkan kita ke dalam dosa.  
 Setelah mencapai posisi yang lebih tinggi, sang anak akan kembali dilepaskan dari pegangannya dan 
dibiarkan terjun bebas. Anak-anak rajawali akan berusaha untuk menggerak-kan sayapnya dan terbang. Ia 
mencoba lagi, dan gagal lagi. Posisinya pun semakin ke bawah dan hampir menabrak bebatuan. Dengan 
cepat induk rajawali akan mengangkat anaknya dan membawanya lagi ke posisi yang tinggi. Tidak 
sehelaipun bulu sang anak yang dibiarkan jatuh ke tanah. Hal ini dilakukan berulang-ulang setiap hari. 
Kurang lebih satu minggu hingga sayap anak rajawali sudah cukup kuat dan benar-benar berani untuk 
terbang sendiri. Kelihatannya, cara yang dilakukan induk rajawali sangat ekstrim, tetapi hanya itulah cara 
untuk mengajarkan anaknya terbang. Hasilnya.... sang anak bukan hanya bisa terbang, tetapi berani terbang 
tinggi.  
 Yes 40:31 “tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, 
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.” 
 
KARAKTER RAJAWALI DEWASA 
Setelah dewasa kita bisa melihat beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui : 
1. Kemampuannya Terbang Tinggi Mengatasi Awan 
Ayub 29:30a “Atas perintahmukah rajawali terbang membubung...” 
Kita mungkin sudah mengetahui bahwa salah satu yang dilakukan rajawali adalah terbang lebih tinggi bila 
badai menerjang. Itulah sifat dari rajawali dalam menghadapi badai, setidaknya ada dua kemungkinan yang 
akan dilakukan burung rajawali saat terbang melintasi badai: 
• Burung rajawali akan terbang tinggi melebihi tinggi awan sehingga badai ada di bawahnya dan dia 
terhindar dari badai 
•  Burung rajawali akan tetap terbang walaupun hujan menerpanya, ia terbang melintasi hujan badai. 
Arti rohani: Ada yang menarik dari Ayub 39:30 bahwa ‘membubung’ di dalam bahasa aslinya adalah 
‘gabahh’ (= dibaca ‘gaw-bah’) yang terjemahan utamanya adalah ‘exalt’ atau mengagungkan / memuliakan / 
memuji-muji. Saudara, saat badai menerpa kehidupan kita, maka kita dapat meniru seperti burung rajawali 
yaitu naik lebih tinggi lagi, intim dengan Tuhan dan berserah pada pertolongan Tuhan sambil terus memuji 
dan menyembah-Nya dengan ucapan syukur, sebab disitulah kekuatan kita 
yaitu saat duduk di hadirat-nya, memuji dan menyembah pasti mujizat 
terjadi. 
 Untuk bisa mengatasi angin yang kencang dan badai kehidupan, 
maka kita harus dengan berani mengambil langkah untuk naik ke tempat 
yang lebih tinggi sehingga kita berada di atas segala permasalah duniawi. 
Dengan berada di atas, kita tidak akan mudah terpengaruh berbagai 
masalah dalam kehidupan, malah mungkin kita tidak lagi merasakannya. 
Dunia boleh ditimpa, krisis, namun kita yang berada di atas akan tetap 
selamat. Kita bisa bagai burung rajawali yang melayang-layang dengan penuh sukacita tanpa bergantung 
situasi atau kondisi yang terjadi di bawah sana.  
 Bagaimana cara terbang ke tempat yang tinggi? Perhatikan ayat berikut ini: 
Yes 40:31 “tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama 
rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka 



berjalan dan tidak menjadi lelah.”  
 
Dari ayat itu kita bisa melihat pentingnya terus menanti-nantikan Tuhan jika mau naik ke tempat yang lebih 
tinggi. Berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan tanpa putus pengharapan. Pengharapan yang kita 
panjatkan kepada Tuhan itu tidak akan mengecewakan.  
 
2. Bersarang di Tempat yang Tinggi 
 Ayub 29:30b-32 “... dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Ia diam dan bersarang di bukit 
batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari 
jauh matanya mengamat-amati...” 
 Dalam membangun sarangnya, burung rajawali akan memilih tempat-tempat yang tinggi, baik itu di 
celah-celah bukit batu, di puncak bukit dan gunung atau di atas pohon-pohon yang tinggi, mengapa? Agar 
mereka dapat mengawasi daerah sekitar (power of vision) terhadap serangan musuh, menghindari dari 
pemangsa dan pandangan ke bawah untuk mencari mangsa. 
 Sebagai anak-anak Tuhan, bukankah Saudara dan saya hari-hari ini dituntut agar berada di tempat 
yang tinggi, intim dengan Tuhan, naik ke gunung-Nya Tuhan yang kudus. Mengapa? Agar kita dapat selalu 
berada di dalam hadiratNya, sebab ada keuntungan bila kita berada di tempat yang tinggi, yaitu:  
• Saudara dan saya dapat selalu terhindar dari si iblis musuh kita yang setiap saat selalu mengancam (I Ptr 
5:8) 
• Saudara dan saya dapat mengawasi, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan yang pada akhirnya meraih 
jiwa-jiwa di sekitar kita seperti burung rajawali yang mengawasi sambil siap menyambar mangsanya setiap 
waktu secara tiba-tiba (Ayub 9:26, Habakuk 1:8) 
 
Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Melalui menara doa, disana kita dapat mengawasi gerak-gerik 
musuh kita, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dan merampas jiwa-jiwa dari si jahat 24 jam sehari. 
3.  Awet Muda  
 Adalah kebiasaan setiap burung rajawali dalam mengawali musim semi untuk melepaskan bulu-bulu 
yang lama dan menggantikannya dengan bulu yang baru sehingga burung rajawali kelihatan seperti muda 
kembali. Dimana kita akan menjadi “awet muda” seperti yang dilakukan rajawali? Di dalam Tuhan! Raja 
Daud mengata-kan hal tersebut di dalam Mzm 103:5 “Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan 
sehingga masa mudamu menjadi baru (awet muda) seperti pada burung rajawali.” Raja Daud tahu bahwa 
hanya di dalam Tuhan kita men-dapatkan segala yang  baik yang membuat kita “awet muda” yaitu roh yang 
selalu menyala-nyala dalam melayani-Nya kasih yang mula - mula semangat yang baru, kekuatan baru dan 
itu tidak akan kita dapatkan di luar dari pada Tuhan. 
Mengapa rajawali memiliki umur yang panjang? 
• Dia tinggal di kawasan pegunungan yang memiliki udara yang jauh lebih bersih, lingkungannya lebih baik.  
• Rajawali memiliki siklus hidup yang disebut paruh umur. Jadi misalnya unggas yang lain pada waktu usia 5 
tahun mati, rajawali juga akan sakit. Ketika dia sakit maka ada sikap yang harus dilakukan yaitu dia 
berjemur... berjemur... berjemur... menunggu dan berjemur. Ketika dia berjemur, ternyata sinar matahari itu 
membawa kesembuhan pada sayap-sayapnya, karena pada waktu sakit itu bulu-bulunya rontok.  
Tapi bukan hanya sayapnya yang sembuh, tetapi sel-sel tulang dan dagingnya pun di perbaharui. Kalau dia 
bersikap tepat pada saat itu terjadi maka dia akan hidup dan mampu hidup dua kali masa ketika sakit itu 
terjadi. Jadi misalnya dia sakit pada usia 5 tahun, maka begitu dia sembuh, dia akan memiliki kemampuan 
hidup 10 tahun lagi. Itulah yang disebut siklus paruh umur.  
 Sikap rajawali yang harus kita tiru adalah pada saat dia mengalami sakit, kalau dia tidak mau 
menunggu, tidak mau berjemur, dia tidak mau ikut terbang bersama dengan yang lain, dia hanya akan 
berjalan-jalan cari makan, dia akan terperosok dan ketangkap pemburu dan mati. 
 Arti rohani: Manusia juga ada saatnya menunggu dan berdiam diri terutama mengenai perasaan 
kita sembuh, jiwa kita sembuh, maka kita baru mengambil langkah selanjutnya. Ada orang yang terburu-
buru untuk mengambil keputusan selanjutnya padahal perasaannya belum sembuh, jiwanya belum sembuh 
lalu dia mengambil keputusan maka keputusan itu biasanya keputusan yang berbahaya tidak bijaksana dan 
beresiko, tidak berhikmat dan menimbulkan masalah selanjutnya. Mari kita belajar dari rajawali, ada siklus 
hidup yang harus mereka lalui dan tidak bisa dihindari yaitu berdiam diri. Kadang ada masalah yang harus 
kita hadapi. Tetapi ketika masalah terjadi kita belajar untuk berdiam diri sampai perasaan jiwa kita sembuh.  



Apa yang harus dilakukan saat kita berdiam diri? Kalau rajawali berdiam diri untuk berjemur, maka manusia 
berdiam diri untuk mendengarkan hati nurani, karena Tuhan berbicara melalui hati nurani. Secara umum 
Tuhan itu berbicara melalui hati nurani. Selama Saudara mau berdiam diri untuk mendengarkan Tuhan, 
maka kesembuhan hati akan terjadi dan Saudara siap untuk terbang kembali. 
 
4. Keteguhan Hati 
 Ul 32:11-12 “Laksana rajawali menggoyangbangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-
anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya, 
demikianlah TUHAN sendiri menuntun dia, dan tidak ada allah asing menyertai dia.” 
 Dalam mendidik anak-anaknya agar bisa terbang, burung rajawali akan mendorong anaknya dari 
sarang yang tinggi jatuh ke bawah, Anak-anak rajawali tersebut akan berusaha bertopang pada sarang agar 
tidak jatuh, tetapi ibu rajawali akan terus merobek-robek sarang hingga hancur, tidak ada lagi tempat anak-
anaknya untuk berpegangan. Jika anak-anak tersebut sedikit besar maka didikan yang diberikan adalah 
dengan membawa anak-anak tersebut terbang ke tempat yang tinggi lalu melepaskannya! Seketika itu juga 
si anak akan mengepak-ngepakkan sayapnya dengan sekuat tenaga agar tidak jatuh... dan akhirnya mereka 
terbang layaknya seekor burung rajawali dewasa, kegigihan dan keteguhan anak-anak tersebut membawa 
hasil yang baik, jika gagal dalam sekejap induknya akan menyambar anak tersebut agar tidak jatuh. 
 Arti rohani: Saudara, dalam kehidupan kita sering mendapat didikan dan ujian seperti anak-anak 
rajawali tersebut, seakan-akan Tuhan begitu kejam dengan menginjinkan segala cobaan “berat” menimpa 
anak-anak-Nya, seperti burung rajawali mendidik anak-anaknya agar dewasa demikian juga Tuhan menguji 
anak-anak-Nya agar menjadi dewasa dan lebih lagi mengandalkan Tuhan, jangan takut Allah tidak akan 
pernah meninggalkan kita, Ia selalu menopang di setiap masalah yang akan kita hadapi, seperti rajawali 
yang menyambar anak-anaknya yang terjatuh demikian Allah akan menolong Saudara dan saya tepat pada 
waktunya. 
 
5. Kekuatannya 
 Burung rajawali akan terlihat sangat indah  melayang dengan kedua sayapnya yang terbentang jauh 
di atas langit. Burung rajawali ini biasanya berukuran besar jika kedua sayapnya direntangkan bisa mencapai 
2 meter. 
 Mereka biasanya tinggal di ketinggian atas gunung. Untuk bisa mencapai tempat yang tinggi itu 
tidak mudah, rajawali harus berjuang melawan angin terlebih dulu. Otot-otot sayapnya harus kuat untuk 
membawa tubuh mereka yang besar itu untuk naik ke tempat tinggi. Jika ada badai, maka rajawali pun 
harus berani menentang angin dan badai untuk bisa melewatinya. Tetapi usaha keras untuk menghadapi 
angin dan badai itu tidaklah sia-sia. Ketika mereka berada di atas badai dan angin kencang, mereka bisa 
melayang-layang bebas dengan indahnya. 
 Tempat tinggi adalah tempat dimana burung rajawali ini bisa mengatasi angin kencang dan badai, 
tidak lagi terpengaruh dengan kondisi dan cuaca buruk yang mengguncang di bawahnya.  
 
6. Kecepatannya 
 II Sam 1:23 “Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya 
tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa.” 
 Burung rajawali adalah salah satu burung yang memiliki kecepatan terbang tinggi yang disebabkan 
penampang sayapnya yang besar, tubuh yang ramping namun memiliki otot yang sangat kuat.  
 Hari-hari ini kita memasuki akhir di “akhir zaman” yang otomatis kedatangan Tuhan Yesus kedua kali 
sudah sangat-sangat dekat, begitu juga dengan tuntunan Tuhan hari-hari ini yang begitu cepat, pembukaan 
firman Tuhan begitu luar biasa, pelipatgandaan di berbagai bidang terjadi, dan ini harus diimbangi oleh 
kecepatan. Untuk menerima tuntunan-tuntunan tersebut maka kita harus terus berlari saat-saat ini, kita 
tidak dapat mengikuti Tuhan dengan cara kemarin, kecepatan burung rajawali benar-benar kita perlukan 
saat ini, rasul Paulus berlari cepat dengan cara... 
 “... aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di 
hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah 
dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian.” (Flp 3:13-15) 
 
7. Kesetiaannya 



 Satu pasangan rajawali hidup bersama sampai meninggal setelah itu baru ganti pasangan. Si jantan 
ini ikut bergiliran bersama rajawali betina mengerami telurnya dan rajawali jantan juga mendidik anaknya 
hingga mereka bisa terbang. Dalam hal kesetiaan, burung rajawali sangat luar biasa dibandingkan dengan 
ayam. Ayam jantan tidak menikah dan kemana dia pergi ayam betina dikawini. Ayam jantan tidak 
memelihara anaknya, ada saja alasannya. Tetapi rajawali jantan ikut mengerami telur, ikut mendidik 
anaknya dan juga ikut berburu dan memberi makan anaknya.  
 Jika seorang ayah memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya, ternyata anak itu akan 
tumbuh lebih cerdas. Seorang psikolog mengatakan bahwa kalau anak lahir, maka dia putus dengan tali 
pusar ibunya, tapi tali pusar bapak itu tidak putus. Maksudnya ikatan emosi bapak dengan anaknya.   
 Rajawali melatih anaknya, mengajari terbang, mencari makan, maka tidak heran kalau rajawali 
menjadi burung yang kuat, anak-anaknya menjadi burung yang perkasa karena dia mendapat kasih sayang 
bukan hanya dari induk betina, tetapi dari induk jantannya juga.  
 
8. Jangkauannya 
 Burung rajawali adalah burung yang sanggup terbang dengan jangkauan mencapai ratusan km jauh 
berbeda dari burung-burung lain.  Rajawali ternyata memiliki kecepatan terbang antara 160km/jam-
400km/jam (Ayub 9:26). Rajawali juga memiliki mata yang mampu melihat pada jarak 6 km/ 8x penglihatan 
manusia. selain itu rajawali terbang dengan unik, dia terbang melayang, dia efisien menggunakan 
tenaganya. Dia tinggal menggunakan angin sebagai kekuatan yang mendorong dia maju. Bahkan kalau ada 
angin yang cukup besar atau badai, burung lain akan bersembunyi, tetapi burung rajawali akan naik tinggi 
mencari tempat dimana anginnya cukup bagus, dia tinggal merentangkan sayapnya dan melaju dengan 
kencang. Bentangan sayap rajawali bisa mencapai 2 meter. Rajawali bisa menggunakan angin sebagai 
kekuatannya. Yang dilakukan rajawali adalah menaruh sayap pada posisi yang pas.  
 Dalam setiap langkah kehidupan kita, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita yang membuat 
kita terlena untuk bisa ‘terbang’ di atas masalah, kita harus berani menghadapai masalah-masalah yang 
sukar dan tidak menghindarinya. kita harus memiliki jangankan yang jauh. Ada orang yang ketika badai 
datang dia hanya sembunyi, tetapi ada orang yang menggunakan badai sebagai langkah untuk maju. Angin 
dalam kehidupan banyak, tetapi janganlah takut menghadapi itu semua karena Tuhan menjagai setiap 
langkah kehidupan kita. Amin.  
 
Cara Rajawali Mendidik Anaknya Keluar dari Kenyamanan 
 Burung rajawali adalah burung yang menarik. Peneliti pernah mengamati bagaimana cara burung 
rajawali membangun sarangnnya. Akhirnya ditahui bahwa: Pada saat ia membuat sarang, maka ia mencari 
tempat yang paling tinggi. Burung rajawali mencari tebing yang tinggi, pohon yang paling tinggi hingga 
menara-menara yang tinggi. Setelah mendapatkan tempat yang menurutnya cocok, burung rajawali 
pertama kali akan mengumpulkan ranting-ranting yang cukup tajam dan benda-benda apapun yang cukup 
tajam  atau runcing yang tampaknya tidak cocok untuk sebuah sarang anak burung yang nyaman. Setelah 
sarang burung yang tajam itu sudah jadi cukup kokoh untuk ditinggali, maka burung rajawali akan 
mengumpulkan ranting-ranting lunak dan dedaunan kering menaruhnya di atas sarangnya yang tajam-tajam 
tersebut, sehingga sarang tersebut tidak terasa tajam lagi untuk ditinggali. Maka jadilah sarang yang cukup 
nyaman bagi pasangan burung rajawali. 
 Pada saat burung rajawali hendak bertelur maka rajawali dewasa akan “mendekorasi” kembali 
sarangnya agar lebih nyaman untuk menyambut anak rajawali yang akan menetas. Burung rajawali akan 
mengambil bulu-bulu halus dan kulit binatang berbulu tebal dari mangsanya untuk diletakkan diatas 
sarangnya. Dan terakhir – dan mungkin hal yang paling mengherankan dari burung rajawali – adalah burung 
rajawali akan mencabuti bulu-bulu halus mereka dan menaruhnya di lapisan paling atas pada sarangnya, 
sehingga menghasilkan sarang yang sangat empuk, lembut dan hangat sehingga telur-telur mereka dapat 
dierami dengan keadaan yang sangat baik. Ketika tiba waktunya telur-telur burung itu menetas, induknya 
dengan tekun mengasuh dan memberi makan anak-anaknya. Anak-anak burung rajawali tinggal di sarang 
yang sangat nyaman...  
 Akan tetapi, anak-anak rajawali ini tidak ditakdirkan untuk terus tinggal di sarang yang nyaman 
tersebut. Setelah induknya melihat bahwa anak-anaknya sudah dewasa, maka itu berarti sudah saatnya pula 
untuk anak-anaknya  tersebut meninggalkan sarangnya yang nyaman itu. Untuk membuat anak-anaknya 
keluar dari sarang yang nyaman itu maka burung rajawali mendorong-dorong anaknya keluar dari sarang 



supaya mau belajar terbang. Tetapi biasanya anak-anak burung rajawali tersebut tidak mau beranjak dari 
sarangnya, sebab mereka lebih nyaman berada dalam sarang. Maka, dengan cakarnya yang kuat, burung 
rajawali itu mulai mencabuti dan mengobrak-abrik lapisan atas dari sarangnya dan mulai membuang bulu-
bulu halus sarang itu. Kemudian burung rajawali juga mulai mencabuti dedaunan kering dan membuangnya 
sehingga disarang itu hanya tertinggal ranting-ranting tajam dan kayu-kayu tajam saja. Bentuknya masih 
sama seperti sarang burung, namun keadaannya sungguh berbeda, sangat tidak nyaman untuk ditinggali. 
Keadaan ini akhirnya membuat anak-anak rajawali tidak nyaman lagi berada di dalam sarangnya, sehingga 
mereka berusahan keluar untuk pergi kemana saja.  
 Kelihatannya apa yang diperbuat induk rajawali tersebut memang kejam, tetapi memang itulah 
akan dilakukan semua induk rajawali terhadap anak-anaknya. Sang induk melakukan itu semua agar anak-
anaknya tidak terikat dengan kenyamanan dan mulai melatih mereka mengenal dunia luar. Anak-anak 
rajawali hanya akan bisa diajarkan hal-hal besar jika mereka berada di luar sarangnya yang nyaman. Mereka 
akan diajarkan terbang, mencari makan, mencari tempat untuk bersarang hingga cara untuk bertahan 
hidup. Tindakan induk rajawali yang kejam bertujuan agar anak-anaknya dapat hidup mandiri dan tidak 
gampangan. 
 Arti Rohani: Terkadang dalam kehidupan kita, sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami situasi-
situasi yang tidak enak. Pencobaan datang silih berganti. Terkadang kita berfikir sepertinya Tuhan tidak 
mengasihi kita dengan mengijinkan berbagai keadaan yang buruk terjadi dalam kehidupan ini. Tapi 
percayalah bahwa Tuhan mengijinkan itu semua agar kita anak-anaknya beranjak dewasa secara rohani. Kita 
tidak akan pernah dewasa jika kita hidup hanya dalam berkat, berkat dan berkat. Ada saatnya kita akan 
dididik dengan keras oleh Tuhan, bahkan ia akan mengobrak-abrik segala kenyamanan duniawi kita. Tapi itu 
semua itu adalah untuk kebaikan kita semua, agar kita bertumbuh dan dewasa. 
 1 Kor 10:13  “Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang 
tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiar-kan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga 
kamu dapat menang-gungnya.”   
Amin. 
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YUSUF 
DARI PERKENANAN MENUJU KELIMPAHAN 

 
LATAR BELAKANG  
 Yusuf adalah anak dari Yakub (Israel) yang ke sebelas dan merupakan anak pertama dari Rahel, istri 
kesayangannya. Yusuf dilahirkan dari hasil kasih yang tulus antara Yakub dan Rahel, keintiman antara Yakub 
dan Rahel membuahkan Yusuf memiliki karakter yang baik dan saleh dibandingkan dengan saudara-
saudaranya. Yakub amat sayang pada Yusuf. Bahkan membuatkan jubah indah yang istimewa.  
 Yusuf mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang istimewa dari ayahnya, sehingga hal ini menimbulkan 
kecemburuan di hati saudara-saudaranya.  
 
KISAH HIDUPNYA 
 Yusuf adalah salah seorang hamba Tuhan yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan; walaupun Yusuf mengalami 
dukacita dan pergumulan yang tak kunjung berakhir, akhirnya Tuhan melaksanakan rencana-Nya untuk 
kehidupan Yusuf. Kita semua adalah generasi-generasi Yusuf, suatu generasi yang dipersiapkan Tuhan untuk 
mempersiapkan mempelai wanita bagi kedatangan Raja Kemuliaan. Saat ini gereja harus melihat kepenuhan 
kemuliaan Tuhan secara utuh. 
 Sekarang adalah waktunya di mana kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan secara lebih 
berkuasa daripada waktu-waktu sebelumnya. Kelimpahan itu sudah datang. Saat ini kita akan melihat 
kehidupan Yusuf yang mengalami kelimpahan dalam segala hal. 
 
KEHIDUPAN YUSUF 
1. Kelimpahan dalam pengampunan 
 Sejak kecil Yusuf adalah anak kesayangan ayahnya yaitu Israel (Yakub). Dikatakan bahwa Israel lebih 
mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Jubah 
yang maha indah diberikan kepadanya. Yusuf disayang oleh ayahnya sehingga dia dibenci oleh saudara-
saudaranya. Dia hendak dibunuh, dilempar ke dalam sumur bahkan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. 
Yang melakukannya adalah orang dekat (saudara-saudaranya).  
 Ketika di dalam istana Yusuf juga difitnah oleh istri Potifar (kepala pengawal raja) hingga dia dimasukkan ke 
penjara. Yusuf hidup di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kebohongan. Saudara-saudaranya 
berbohong, Istri Potifar berbohong sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ia juga dilupakan 
oleh juru minuman. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tidak pernah 
membalas orang yang menyakitinya. Yang Yusuf utamakan adalah jangan 
sampai dia menyakiti hati Tuhan. Takut akan Tuhan itulah yang melekat 
dalam diri Yusuf.     
 Apabila ada seseorang yang mempunyai alasan untuk menjadi orang yang 
jahat, maka orang itu adalah Yusuf. Bagaimana tidak dia hidup di tengah 
kebohongan dan ketidakjujuran (Kej 31:20-21), keadaan yang tidak 
bermoral (Kej 35:22a) dan kejahatan (Kej 37:26). Tapi semua ini tidak 
mempengaruhi kehidupan Yusuf, malahan dia mampu bangkit dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan 
dan memilih untuk melakukan hal-hal yang benar.  
 Juru minuman yang telah ditolong dan dihibur olehnya telah melupakannya. Secara tiba-tiba, Yusuf 
dibebaskan dan akhirnya menjadi orang yang paling berkuasa di negeri Mesir terpisah dari Firaun. Sungguh 
suatu kesempatan untuk mengadakan pembalasan kepada juru minuman Firaun di istana. Tetapi ia tidak 
melakukannya. Mengapa? Karena Yusuf hidup dengan Allah. Ia menolak untuk menghabiskan hari-harinya 
untuk bertanya, “Mengapa ia melupakanku?” Justru ia berdoa agar Allah menyelesaikan proses ini dan 
menjaga hatinya supaya tetap benar di hadapan-Nya. 
 Yusuf hidup dalam kelimpahan pengampunan oleh sebab itu tidak pernah ada rasa sakit di dalam dirinya. 
Itulah yang membuat Allah suka terhadap Yusuf.  
 Pada waktu terjadi kelaparan hebat di Mesir. Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir dan ingin 
membeli bahan makanan, mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf mempunyai kesempatan untuk membalas 
kejahatan yang dilakukan saudara-saudaranya, tapi itu semua tidak dia lakukan. Malahan dia memberikan 



yang terbaik, dia mengampuni segala kesalahan saudara-saudaranya. Dia hanya berkata “... karena kamu 
menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.” Ia tidak 
membalas mereka, tetapi memperlihatkan anugerah dengan kelimpahan belas kasihan. Yusuf tidak hanya 
menjadi orang yang penuh dengan pengampunan tetapi dia juga menjadi berkat bagi saudara-saudaranya. 
 Saudara, kita tidak akan dapat dengan tulus memeluk orang lain yang pernah melukainya jika Saudara 
belum benar-benar maafkan. Yusuf menawarkan kepada saudara-saudaranya keyakinan kepada mereka 
dalam bentuk pengampunan. Kej 50 memberikan pernyataan yang paling baik mengenai pengampunan 
yang kita temukan di mana saja, di luar perkataan Yesus Kristus. "Janganlah takut, sebab aku inikah 
pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-
rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara 
hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-
anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan-
nya.”  
 
2. Kelimpahan dalam kasih 
 Kej 39:2-4; Kej 39:21 dikatakan bahwa TUHAN menyertai Yusuf dan dia mendapat kasih dari tuannya dan 
Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa kasih semuanya tidak ada 
artinya. Di manapun Yusuf berada dikatakan bahwa ia selalu 
melimpah dalam kasih. Tuhan melimpahkan kasih setia-Nya, ia 
mendapat kasih juga dari ayahnya (Yakub), tuannya (Firaun) dan dari 
kepala penjara. Kasih yang dia dapat tidak membuatnya sombong, 
tapi dibagikan kepada orang lain. Kasih yang dia dapatkan dari Tuhan 
dia nyatakan pada waktu terjadi kelaparan hebat di Mesir. Dia tidak 
pilih kasih kepada siapa dia menjual gandum, bahkan seluruh bumi 
datang ke Mesir (baik orang Mesir ataupun bukan).    
 
 
3. Kelimpahan dalam otoritas/ kuasa 
 Setiap yang dilakukan Yusuf itu sangatlah menonjol sehingga dia menjadi berkat bagi orang lain/ tuannya. 
Kej 39:6 Ketika dia di dalam penjara, kepala penjara mempercayakan semua tahanan kepada Yusuf, dan 
segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak ikut 
campur akan segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan 
menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. 
Demikian juga saat Yusuf ditugaskan untuk mengawasi dua orang yang 
bukan seperti rata-rata narapidana biasa. Mereka adalah juru makanan 
dan juru minuman (orang penting kepercayaan raja).  
 
 Kemudian Yusuf mendapat kuasa atas rumah dan segala yang di miliki 
tuannya (Kej 39:4). Yusuf diberi kekuasaan. Ia memegang kunci lumbung 
makanan yang besar. Ia adalah tuan atas kelimpahan di tengah-tengah kelaparan. Dan ini merupakan 
kelaparan hebat yang pernah terjadi. Seorang pendeta yang bernama Gene Getz menyimpulkan tentang 
keterampilan manajemen Yusuf: “Pada usia tiga puluh tahun, mungkin Yusuf tidak akan pernah menangani 
tugas berskala dunia ini, seandainya ia tidak mempunyai cara yang intensif dan berpusatkan pada 
pengalaman manajemen. Hal itu dimulai dari rumah Potifar, di mana ia mengatur segala urusannya. Hal itu 
berlanjut di dalam penjara di mana ia akhirnya bertanggung jawab atas semua tahanan. Dan tiga belas 
tahun kemudian, ia “dilantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir” (Kej 41:41). Karena Yusuf telah 
melewati semua ujian, ia sudah siap ketika Allah membuka pintu kesempatan. Ia menerima martabat dan 
kuasa tanpa mengalah kepada kesombongan. Ia mempertahankan kesabaran dan melakukan kewajiban-
kewajibannya dengan setia dan berhasil. Ia sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Yusuf tidak pernah 
menyalahgunakan kekuasaan tidak satu kalipun.! Allah telah membebaskannya dari perbudakan dan ia tidak 
pernah lupa betapa indahnya kebebasan itu. Bagi mereka yang telah banyak diberikan, banyak pula yang 
diminta.  
 
 



4. Kelimpahan dalam berkat 
 Di dalam Kej ada 4 kali kata “Tuhan menyertai Yusuf” (ay 2,3,21,23). Dan Tuhan juga memberkati rumah 
orang Mesir karena Yusuf. Pada saat terjadi kelaparan ia tidak menyimpan lumbung-lumbung yang banyak 
itu untuk dirinya sendiri dan keluarganya, atau untuk istana, atau bahkan untuk negeri Mesir. Ia membuka 
lumbung-lumbung yang besar itu dan melepaskan isinya kepada siapa saja yang membutuhkan makanan. 
“Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf.” Inilah seorang yang 
tidak pernah mengambil keuntungan dari hak istimewanya, kekuasaannya, atau sumber-sumber 
finansialnya. Di dalam Kej 41 Yusuf mulai mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan, 
lalu disimpannyalah di kota-kota. Hingga apa yang mereka kumpulkan gandum seperti pasir di laut, sangat 
banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung (berkat yang luar biasa). 
 
5. Kelimpahan di dalam hikmat 
 Dia sangat mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Pada saat juru makanan dan juru minuman mendapatkan 
mimpi, Yusuf menjelaskan arti mimpi itu. Dengan pertolongan Allah, Yusuf menubuatkan apa yang akan 
terjadi, tetapi ia tidak pernah mengambil keuntungan pribadi atas pengetahuan ini. Sebenarnya dia bisa saja 
mengartikan mimpi itu dengan pengertian yang salah, tapi tidak dia lakukan.  
 Kemudian pada saat raja Firaun mendapat mimpi. Yusuf dipanggil Firaun untuk mengartikan mimpi itu. 
Untuk mengartikan mimpi itu diperlukan hikmat Tuhan dan keberanian, sebab kalau tidak resikonya besar 
sekali. Walaupun seperti juru roti yang mempunyai arti yang tidak baik (tidak menyenangkan). Dia berani 
mengatakan kebenaran dan tidak mencoba untuk menjilat pejabat istana dengan berkata yang indah-indah 
supaya dia tidak dimusuhi. Dengan hikmat Tuhan maka dia mulai menimbun makanan untuk menghadapi 
kelaparan yang pasti akan datang. Yusuf menolak untuk berkompromi. Ia membuat rencana ke depan 
dengan obyektivitas yang bijaksana. Ia tunduk kepada kekuasaan dengan tanggung jawab yang setia. 
Yusuf mendapatkan banyak kelimpahan, bahkan jika kita lihat segala sesuatu yang dia lakukan mengalami 
kelimpahan. Apa rahasia dari Yusuf sehingga dia mengalami kelimpahan yang demikian? 
• Merendahkan diri di hadapan tangan Allah yang berkuasa dan berkata, “Yesus Kristus aku membutuhkan-
Mu. Aku memiliki semua hal ini untuk dipertanggung-jawabkan, dan aku tidak dapat mengambil sedikitpun 
untukku. Pakailah sesuai dengan kehendakMu.” 
• Dia tidak mem-biarkan kepahitan memasuki jiwanya (Kej 42:7-9a). Pada saat dia bertemu dengan saudara-
saudaranya dan juga juru minum, dia tidak membalas kejahatan mereka justru sebaliknya dia mengasihi dan 
memberkati mereka. Manusia mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-
rekakannya untuk kebaikan 
 Di dalam menghadapi ujian-ujian, dia tidak berpaling dari Allah tetapi justru dia semakin berharap kepada 
Tuhan. Dia menanti dengan sabar sampai tiba waktunya bagi Allah untuk mengungkapkan kebenaran dirinya 
(Kej 41). 
 Yusuf mengerti bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, termasuk hikmat untuk menafsirkan mimpi.  
Yusuf tidak kalah dengan kejahatan, tetapi justru dia mengalahkan kejahatan dengan kebaikan (Rom 12:21) 
 Tuhan memang ingin setiap kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan 
(Yoh 10:10). Dia tidak pernah ingin anak-anak-Nya berhenti hanya sampai pada tingkat menjadi kaya. Tetapi 
Tuhan ingin membuat anak-anak-Nya sampai pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu memberi seperti hati-Nya. 
Yesus memberi karena Dia mengasihi. Yesus memberi hidup-Nya karena mengasihi manusia, Dia ingin anak-
anak-Nya juga meneladani Dia. Dia ingin hati anak-anak-Nya dipenuhi dengan kemurahan hati dan bukannya 
dipenuhi dengan keinginan untuk menjadi kaya/ ingin di puji. Tuhan ingin anak-anak-Nya hidup 
berkelimpahan tetapi bukan hanya untuk diri sendiri tetapi menjadi berkat bagi banyak orang bahkan 
sampai ke bangsa-bangsa seperti Yusuf yang hidup berkelimpahan sehingga semua orang mendapat berkat 
darinya. Amin. (sh). 
 

Sumber: “Yusuf,” seorang  
yang berintegrasi dan  

pengampun;  
Charles R. Swindoll  

dan sumber lain 
 



 

1. Memperoleh Kristus (ay. 8)
2. Bersatu dengan Dia (ay. 9)
3. Memiliki hubungan yang baik dengan Dia (ay. 9)
4. Mengenal Dia (ay. 10)
5. Mengenal kuasa-Nya/ mengalami kuasa yang membangkitkan-Nya (ay. 10)
6. Turut menderita dengan Dia (ay. 10)
7. Ingin menjadi seperti Dia dalam hal kematian-Nya (ay. 10)
8. Akan dihidupkan kembali dari kematian (ay. 11)
9. Sempurna didalam Dia (ay. 13)
10.Merebut hadiah/ kemenangan yang disediakan-Nya  (ay. 12,14)
11.Menjadi satu dengan semua orang percaya (ay. 15-20)
12.Tubuh yang diubah oleh Kris tus menjadi seperti tubuh-Nya sendiri yang 

mulia (ay. 21) 

1. Menyembah Allah dalam Roh (ay. 3; Yoh 4:24)
2. Bersukacita dalam Kris tus (ay. 1,3; 4:4)
3. Tidak mengandalkan hal-hal yang lahiriah / dunia (ay. 3-8)
4. Menganggap yang dahulu sebagai sesuatu yang menguntungkan (kedagingan 

dan dosa), menjadi sesuatu yang merugikan (ay. 7-8)
5. Menganggap pengenalan terhadap Kris tus lebih mulia dari pada semuanya (ay. 9
6. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah bukan karena usaha/ kekuatan 

sendiri melainkan karena iman kepada Kris tus  (ay. 9)
7. Terus berusaha sempurna didalam Kristus (ay. 12)
8. Melupakan apa yang ada di belakang (ay. 13)
9. Berusaha keras mencapai apa yang ada di depan (ay. 13)
10. Berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan hadiah/ kemenangan 

(ay. 14)
11. Menjadi teladan bagi orang lain (ay. 15-19)
12. Memandang selalu kepada Juruselamat kita Yesus Kristus (ay. 20)

Di bawah ini adalah 12 kerinduan rasul Paulus yang ia tuliskan di dalam 
Filipi 3:1-21 (terjemahan dari KJV dan versi Bahasa Indonesia sehari-hari) 

sebagai kerinduannya menjadi sempurna dan menjadi serupa dengan Kristus :

Yang dapat kita lakukan untuk memperoleh Kristus 
dan menjadi sempurna di dalam Yesus  seperti yang 

yang dirindukan oleh rasul Paulus :

12  Ker in d ua n  
Kr ist us

menjadi sempurna dan serupa dengan 
12  Ker in d ua n  

Kr ist us
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