
 



 

 

PESAN GEMBALA 

PEPERANGAN ROHANI 
LUKAS 4:13 Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan  itu, ia mundur dari pada-Nya dan menunggu 

waktu yang baik. 

PEMULIHAN SEUTUHNYA 

Tahun 2013 adalah “Tahun Pemulihan Seutuhnya. Entering the next level!!”. Pemulihan berbicara 

tentang sesuatu yang tadinya tidak baik menjadi baik. Apa yang Saudara perlukan hari-hari ini? 

Mungkin masalah dalam kesehatan, mungkin dalam hubungan keluarga atau mungkin dalam bisnis 

Saudara, terlebih lagi mungkin hubungan Saudara dengan Tuhan tidak baik, tetapi dalam tahun 

pemulihan seutuhnya ini Saudara akan dipulihkan! Semua akan dipulihkan, bukan hanya kesehatan 

tetapi juga hubungan dalam keluarga, bisnis Saudara serta hubungan Saudara dengan Tuhan, 

semuanya akan dipulihkan. Di tahun pemulihan seutuhnya semuanya akan dibuat menjadi baik. 

Pemulihan yang pertama terjadi adalah antara kita dengan Tuhan pada waktu kita mengalami 

kelahiran baru. Dimana pada waktu mengalami kelahiran baru kasih mula-mula terjadi. Pemulihan 

yang terjadi tidak sampai di situ, selanjutnya Saudara akan dibawa Tuhan naik ke level satu, level dua, 

dan seterusnya, entering the next level sampai akhirnya terjadi pemulihan seutuhnya. Saudara akan 

dibawa naik menjadi serupa dengan gambar Yesus.  

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.”  

Tahap demi tahap pemulihan itu diberi istilah dimuliakan. Dimuliakan artinya diproses habis-habisan. 

Jika Saudara menghadapi proses ini, jangan lari!! Karena Saudara akan dibawa Tuhan untuk naik ke 

level yang lebih tinggi. Selain proses yang kita alami, kita juga akan dibawa Tuhan untuk masuk dalam 

peperangan rohani.  

 

HIDUP SEPERTI KRISTUS  

Memasuki tahun 2013, Tuhan memberikan ayat emas melalui I Yohanes 2:6 “Barangsiapa mengatakan, 

bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.”  
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Masalah pasti datang, yang penting pada waktu masalah itu datang, bagaimana respon kita terhadap 

masalah itu. Ini hal yang penting. Untuk menunjukkan bahwa seseorang itu hidup sama seperti Kristus 

hidup atau tidak yaitu pada waktu masalah datang. Saudara harus selalu bertanya kepada Tuhan 

“Tuhan, kalau Engkau menghadapi masalah seperti ini, bagaimana responMu, Tuhan?” Jawabannya 

ada di dalam Firman Tuhan.  

Kalau Saudara melakukan itu, maka Tuhan akan memberikan upah. Itu adalah perintah Tuhan Yesus. 

Saudara harus tahu, kalau Tuhan menyuruh kita melakukan ini dan itu, maka Tuhan juga yang akan 

menyediakan upah bagi Saudara seperti yang tertulis dalam Efesus 3:20 “Bagi Dialah, yang dapat 

melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa 

yang bekerja di dalam kita..”  

MENGIKUTI TELADAN HIDUP TUHAN YESUS 

Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu ada di bumi ini yang menjadi 

teladan bagi kita semua. Pada waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan-Nya, yang dilakukan-Nya adalah:  

1. Dibaptis 

2. Penuh dengan Roh Kudus 

3.Melakukan peperangan rohani dan menang 

Setelah itu Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam dan 

Dia diperhadapkan kepada Iblis. Dia dicobai oleh iblis lalu terjadilah peperangan rohani yang dahsyat. 

Hasil dari peperagan rohani tersebut adalah Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Begitupun kita 

semua di dalam menghadapi peperangan rohani, kita harus keluar sebagai pemenang.  

Tuhan Yesus memenangkan peperangan itu dengan Firman. Jadi kalau tidak tahu firman Tuhan, maka 

akan ditertawai oleh iblis, sebab iblis juga menggunakan firman yang diputarbalikkan sehingga tidak 

sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu firman dan Dia dalam kondisi penuh firman Tuhan oleh 

sebab itulah iblis mundur.  

PEPERANGAN ROHANI 

Ada satu hal yang perlu Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam Lukas 4:13 dikatakan demikian, 

“Sesudah Iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya dan menunggu waktu yang 

baik.”  

Jadi pengertiannya adalah : ketika Saudara memenangkan peperangan dengan iblis, Saudara jangan 

enak-enak. Saudara jangan bersukacita karena dia mundur, karena dia akan menunggu waktu yang  

 

 

 



 

 

tepat untuk dia datang kembali!. Karena kadang-kadang ada orang yang berkata, “Saya sudah menang, 

saya sudah usir, tetapi mengapa kembali lagi!”  

Sebenarnya peperangan rohani akan terus kita lakukan sampai seumur hidup kita. Dalam peperangan 

rohani Saudara harus mengerti prinsip-prinsip ini, peperangan rohani akan terus kita lakukan sampai 

kita dipanggil Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dimana kita akan rapture, 

maka peperangan itu baru selesai. Ini kadang-kadang berat, tetapi itulah memang kenyataannya. 

TIGA JURUS IBLIS 

Iblis akan membawa 3 jurus tipuan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus tetap 

keluar sebagai pemenang. Dan sampai hari ini, ketiga jurus tersebut masih iblis gunakan kepada kita, 

ketiga jurus itu adalah: 

1. Prioritas Hidup yang Pertama dan Utama Hanya Untuk Mencari “Roti” 

Ketika Tuhan Yesus sangat lapar setelah berpuasa, pikir iblis inilah saatnya. Iblis pun berkata, “Jika 

Engkau Anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.” (Matius 4:3) Seolah-oleh iblis 

berkata untuk meyakinkan Tuhan Yesus bahwa prioritas yang pertama dan utama dalam hidup ini 

adalah mencari roti! Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa itu tidak benar, karena itu Tuhan Yesus 

menjawab, “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari 

mulut Allah.” (Matius 4:4) 

Prioritas hidup kita bukan untuk mencari roti, melainkan “... carilah dahulu Kerajaan Allah dan 

kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” (Matius 6:33) Jangan mau dipancing 

iblis dengan berkata, “Kalau tidak banting tulang mana saya cukup?” Jadi ketika Saudara bekerja mati-

matian untuk memenuhi kebutuhan hidup maka iblis pun akan bersorak, “Iya, itu benar... itu benar!” 

Tetapi Tuhan Yesus berkata, “NO! Itu salah! Nomor 1 adalah menyembah Tuhan. Carilah dahulu 

Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” Saudara akan 

terheran-heran nanti. Mungkin ada di antara Saudara yang keadaannya seperti itu, berubahlah! 

Saudara harus menang! Semuanya pasti mungkin. 

2. Memperkecil Arti Pertobatan Terhadap Dosa 

Ini berbicara tentang mencobai Tuhan. Selanjutnya Tuhan Yesus dibawa iblis ke bubungan Bait Allah. 

Lalu iblis berkata “Jika Engkau Anak Allah, jatuhkanlah diri-Mu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis: 

Mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya untuk melindungi Engkau, dan 

mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kaki-Mu jangan terantuk kepada batu.” 

Tetapi Yesus berkata “Yesus menjawabnya, kata-Nya: "Ada firman: Jangan engkau mencobai Tuhan, 

Allahmu!” (Matius 4:7) 

Banyak orang yang memperkecil arti pertobatan karena dosa. “Tidak apa-apa, kamu kan Anak Allah, 

Anak-Nya Tuhan, mendapat kasih karunia kalau kamu lakukan ini (sesuatu yang memang sudah  

 



 

dilarang), tidak apa-apa. Sudahlah percaya saja, itu tidak apa-apa!” Itu sesungguhnya adalah siasat 

iblis! Padahal Firman Tuhan dengan jelas berkata: “Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga 

kekerasan-Nya.” (Rom 11:22) Ini baru seimbang. Jangan berkata, “Itu tidak apa-apa, Tuhan Yesus 

mengasihi saya. Tuhan itu kasih.” Semua itu benar, tetapi jangan sekali-kali mencobai Tuhan.  

Mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa sesuatu itu tidak boleh, jangan 

lakukan!  

3. Menyembah Iblis Supaya Kaya dan Sukses 

Iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada-Nya 

semua kerajaan dunia dengan kemegahan-nya, dan berkata, “Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan 

kuberikan kepada-Mu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya 

kepada siapa saja yang kukehen-daki. Jadi jikalau Engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan 

menjadi milik-Mu.” (Luk 4:6-7) 

Banyak orang yang terjebak di sini. Hari-hari ini dunia sedang memberikan tawaran-tawaran yang 

menggiurkan. Dunia berkata, “Mau Sukses? Tetapi ukurannya adalah uang, kedudukan, popularitas dan 

kekuasaan.” Itu adalah siasat iblis, dan banyak orang tidak tahu. Ingatlah bahwa penguasa dunia ini 

adalah iblis. Saudara harus berhati-hati dengan semua sistem dunia dan Saudara harus keluar sebagai 

pemenang. Iblis berkata, “Kalau kamu menyembah aku....” Apakah Saudara tahu arti kata 

menyembah? Menyembah itu bukanlah artinya bersujud menyembah saja, tetapi menyembah iblis itu 

artinya mengikuti perkataan atau anjuran iblis. Dosa itu artinya pelanggaran terhadap Firman Tuhan. 

Menyembah Tuhan artinya taat kepada Firman Tuhan.  

OTORITAS YANG DICURI 

Tadi iblis berkata, “Segala kuasa, kemuliaan dan kegemerlapan dunia ini sudah diberikan kepadaku...” 

Siapa yang memberikannya? Manusia! Jadi kalau Saudara membaca Kejadian 1:26-28 “Berfirmanlah 

Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas 

ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala 

binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, 

menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah 

memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah banyak; 

penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara 

dan atas segala binatang yang merayap di bumi."” 

Di situ dijelaskan bahwa manusia diberikan mandat untuk menguasai bumi dan isinya. Kita harus 

mengerti bahwa iblis sangat tidak senang akan hal ini. 

Setelah Adam diciptakan dan diberi tugas, lalu  manusia itu ditempatkan di taman Eden. Allah 

berfirman, “Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon 

pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari 

engkau memakannya, pastilah engkau mati."  (Kejadian 2:16-17)   

 



 

 

Tetapi pada satu hari, ular yang adalah iblis membuka pembicaraan dengan Hawa. Betapa lihai-nya 

iblis menipu, dia mendatangi Hawa dan bukan Adam. Iblis memutarbalikan semuanya. Iblis 

mengatakan bahwa kalau kamu makan buah itu, mana mungkin kamu mati, justru kalau kamu makan, 



maka kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Akhirnya Hawa 

memetik dan memakan buah itu serta memberikannya kepada Adam. Dan mereka pun jatuh ke dalam 

dosa! 

Saudara, dosa itu adalah pelanggaran terhadap Firman Tuhan. Jadi sesungguhnya Adam dan Hawa 

bukan hanya jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita tahu bahwa upah dosa adalah maut atau mati. Pada saat 

Saudara berbuat dosa, maka itu akan mematikan kerohanian Saudara, dan kemuliaan Allah 

meninggalkan Saudara. Tetapi akibat selanjutnya, mandat yang diberikan Allah kepada manusia untuk 

menguasai bumi dan isinya, semuanya itu harus diserahkan kepada iblis. Jadi berpindahlah tuan, yang 

tadinya manusia sekarang berpindah ke iblis. Itu sebabnya iblis berkata “Semuanya sudah diberikan 

kepadaku...” Jadi siapa yang memberikan? Manusia. Iblis telah berhasil merebutnya dengan jalan 

tipuan. Karena mereka telah menyembah iblis dengan mengikuti perkataan iblis. Jadi mulai sejak saat 

itu, dunia dan isinya ada di bawah kekuatan iblis. 

TUHAN YESUS MENGEMBALIKAN OTORITAS  

Saudara, Tuhan tahu dan melihat itu semua. Allah juga tahu dan melihat itu semua. Dia ingin semuanya 

itu dikembalikan kepada manusia, tetapi sebenarnya jika Dia mau, Dia bisa merampasnya kembali. 

Tetapi Dia tidak mau melakukan itu semua, karena Dia tidak bisa menarik kembali otoritas-Nya yang 

telah diberikan kepada Adam atau kepada manusia. Jadi kalau manusia yang menghilangkan maka 

manusialah yang harus mengambilnya kembali. Untuk itulah Tuhan Yesus datang sebagai Anak 

Manusia. Haleluya! 

Tuhan Yesus dikandung dan lahir dari seorang perawan yang  bernama Maria, berarti Dia 100% 

manusia tetapi juga dikandung daripada Roh Kudus sehingga 100% Allah. Meskipun Tuhan Yesus 

adalah Allah, tetapi Dia meninggalkan ke-Ilahian-Nya dan hidup sebagai manusia di bumi serta taat 

kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Itulah Tuhan Yesus.  

Dan dengan darah-Nya, Tuhan Yesus sebagai manusia mampu menebus kembali apa yang pernah 

dihilangkan oleh manusia. Pada waktu Tuhan Yesus mati, ada pesta di neraka, yaitu pesta kemenangan 

iblis. Iblis berkata, “Ini orang yang telah menghambat kita, sekarang Dia sudah mati!” Tetapi mereka 

sungguh terkejut, tenyata pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Haleluya! 

Kolose 2:15 “Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan 

mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas mereka.” Ini adalah istilah Romawi yang dipakai 

oleh Tuhan Yesus. Jadi pada waktu orang Romawi memenangkan perang, maka jenderalnya yang 

memenangkan peperangan akan naik kereta. Dengan disaksikan oleh orang-orang banyak, jenderal 

yang kalah perang itu ditaruh di pinggir kereta dengan dirantai tangan serta kakinya, mereka harus 

berjalan dengan kepala tertunduk sambil disoraki orang-orang banyak tersebut. Artinya iblis dibuat 

seperti itu oleh Tuhan Yesus!. 

Karena itu pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga Dia berkata kepada murid-murid-Nya “Kepada-Ku 

telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid- 

 

 



 

Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan 

segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 

sampai kepada akhir zaman.” ( Matius 28:18-20 )  

PEPERANGAN ROHANI  

Saudara, perintah yang sama Tuhan berikan kepada kita seperti yang Tuhan perintahkan kepada Yosua, 

untuk merebut setiap daerah-daerah yang dikuasai oleh iblis. Merebut daerah di sini bukan berarti kita 

merebut pemerintahan yang ada di daerah tersebut, tetapi merebut jiwa-jiwa. Tuhan memberikan 

pengertian seperti pada zaman Yosua. Di mana pada waktu itu Yosua disuruh Tuhan untuk merebut 

tanah-tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Ketika itu peperangan yang pertama adalah menghancurkan 

benteng Yerikho. 

Kalau Saudara membaca dari Yosua 1, Tuhan berkata demikian “Hamba-Ku Musa telah mati; Sekarang 

kamu yang menggantikan. Kamu seberangi sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian. Setiap tanah 

yang diinjak oleh kakimu, Aku berikan kepadamu!”  

Sampai dengan akhir tahun ini Tuhan berbicara terus kepada kita semua untuk merebut kembali apa 

yang sudah menjadi hak manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan gambar Allah. Kita 

diberi otoritas untuk merebut itu sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, sampai setiap 

lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan.  

Siap merebut kembali daerah-daerah yang menjadi milik kita!!! Kalau mau menjadi seperti Kristus 

hidup di dalam kita maka kita harus melakukan seperti Yesus hidup.  

MENGELILINGI  BENTENG YERIKHO 

Pada hari pertama sampai hari keenam Tuhan berkata, “Kamu kelilingi benteng Yerikho sebanyak 1 

kali. Buat pasukan bersenjata di depan dan di belakangnya para imam yang membawa  shofar/ 

sangkakala dan tiuplah sangkakala itu. Kemudian setelah itu Tabut Allah lalu barisan penutup.” Lalu 

mereka melakukan seperti perintah Tuhan yaitu dengan sekali mengelilingi benteng itu sambil meniup 

shofar lalu pulang.  

Pada hari kedua dan seterusnya pun mereka tetap melakukan hal yang sama, tetapi pada hari yang 

ketujuh mereka mengelilingi sebanyak 7 kali sesuai perintah Tuhan. Tuhan berkata, “Pada hari ketujuh, 

ketika sangkakalai itu panjang bunyinya, kamu harus bersorak-sorai! Dan pada saat itu benteng Yerikho 

akan roboh!” 

Shofar yang ditiup itu berbicara tentang doa, pujian dan penyembahan. Kita percaya bahwa hari-hari 

ini kita sedang dibawa peperangan seperti yang dialami oleh Yosua pada waktu itu. Peperangan 

menaklukkan benteng Yerikho. Rahasia kemenangan orang Israel pada waktu itu mengalahkan kota 

Yerikho, Ai dan kota-kota lainnya itu terdapat dalam Yosua 5:1 “Ketika semua raja orang Amori di 

sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar, bahwa TUHAN telah  

 

 



 

mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah 

hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu.” Kasarnya mereka sudah 

dibuat keok duluan. Amsal 24:10 “Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu.” 

Karena itu kalau kita dalam kesesakan, janganlah tawar hati. Begitu tawar hati maka kita tidak akan 

memiliki kemampuan untuk melawan. Justru sebaliknya kita harus terus bersemangat untuk melawan 

tipu daya iblis.  

PERJALANAN MENUJU BENTENG YERIKHO 

“Hamba-Ku Musa telah mati; sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau 

dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan Kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 

Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Kuberikan kepada kamu, seperti yang telah 

Kujanjikan kepada Musa.” (Yosua 1:2-3) 

Jadi persiapan untuk mengeringkan Sungai Yordan : 

1. Menyeberangi Sungai Yordan.  

Pastikan bahwa Tuhan yang menyuruh segala sesuatu, tanpa turut campur Tuhan maka semuanya  

 



 

 

tidak ada apa-apanya. Kita harus menunggu waktunya Tuhan. Jangan melangkah sebelum Dia 

menyuruh kita. Jika Saudara disuruh untuk masuk Menara doa, doa keliling dan lain-lain. Lakukanlah!!! 

2. Kuatkan dan Teguhkanlah Hatimu Dengan Sungguh-sungguh 

Sekarang ini kita harus kuatkan hati dan meneguhkan hati kita. Pukulan demi pukulan akan datang, 

oleh sebab itulah hati kita harus dipacu setiap hari jangan sampai hati kita menjadi tawar. 

3. Mengirim Pengintai 

 Secara diam-diam Yosua mengirim 2 pengintai untuk melihat-lihat negeri dan kota Yerikho. Tetapi yang 

menjadi begitu terkesan adalah pekataan dari Rahab. Dia melakukannya karena Tuhan yang  

menyuruhnya. Tapi yang luar biasa, ternyata Rahab adalah perempuan sundal. Justru dialah yang 

dipakai oleh Tuhan untuk menjawab apa yang menjadi pertanyaan orang Israel pada waktu itu.  

Yosua 2:9-11 “Aku tahu, bahwa TUHAN telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian 

terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. 

Sebab kami mendengar, bahwa TUHAN telah mengeringkan air Laut Teberau di depan kamu, ketika 

kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di 

seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami 

mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab 

TUHAN, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah.” Para pengintai memberi laporan 

kepada Yosua dan berkata: “TUHAN telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan 

seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita.”  

Hal yang seperti ini yang kita perlukan hari-hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan dan menyuruh kita 

untuk bergerak, pasti Tuhan akan memberikan perkataan seperti perkataan yang Tuhan berikan kepada 

Rahab. Hanya perlu satu perkataan yang menyejukkan yang memberikan semangat supaya tidak tawar 

hati. Tuhan akan pakai siapa saja yang Dia mau pakai.  

4. Dipimpin oleh Tabut 

Kemudian selanjutnya Yosua berkata “Kamu nanti akan dipimpin oleh Tabut.” Tabut akan berjalan di 

depanmu, kamu ikuti saja kemana Tabut memimpinmu. Hanya jaraknya 2000 hasta, jangan terlalu 

dekat sebab jalan yang akan kamu lalui belum pernah kamu lalui sebelumnya.  

Dengar baik-baik!! Ke depan ini kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lalui. Kalau dulu 

penanaman gereja baru harus begini... begitu... begini... begitu... Mari lupakan cara itu! Tunggu 

tuntunan Tuhan, bagaimana caranya? Cara yang lama jangan dibawa masuk ke dalam cara yang baru. 

 



 

Saudara harus melihat tuntunan Tabut, tapi jaraknya 2000 hasta, jangan terlalu dekat. “Janganlah 

engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan tuhan dan jauhilah kejahatan.” (Amsal 3:7) Yang 

penting adalah jarak kita dengan tabut Allah jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh. Bagaimana 

caranya supaya jaraknya pas? intim dengan Tuhan.  

5. Kuduskanlah Dirimu 

Berkatalah Yosua kepada bangsa itu “Kuduskanlah dirimu, sebab besok TUHAN akan melakukan 

perbuatan yang ajaib di antara kamu.” Apakah Saudara mau melihat perbuatan ajaib di dalam 

kehidupan Saudara? Kuduskanlah dirimu.  

Rasul Paulus berkata, “Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah 

memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.” Pelayanan boleh luar biasa, tetapi 

kalau Saudara tidak melatih diri Saudara dan tidak menguasai seluruhnya, takutnya sesudah Saudara 

memberitakan Injil kepada orang lain, jangan - jangan aku sendiri ditolak. Saudara, jangan terjebak 

dengan omongan-omongan yang tidak berdasar pada Firman Tuhan yang hanya mengambil separuh 

dari Firman Tuhan. “Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasan-Nya...” (Roma 11:22)  

6.Mencelupkan Kakinya ke Sungai Yordan 

Setelah imam yang mengangkat Tabut Allah mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, rupanya mereka 

menghadapi masalah. Bagaimana caranya untuk menyeberangi sungai Yordan yang lebar dan dalam  

 

 



 

itu? Tetapi entah bagaimana tiba-tiba musuhnya kalah dan menjadi tawar hati. Secara akal manusia, 

itu semua tidak mungkin. Hanya bisa terjadi melalui mujizat. Begitu mereka mencelupkan kakinya ke 

Sungai Yordan, tiba-tiba sungai itu menjadi kering.  

Begitu pun kita, ketika kita taat akan apa yang diperintah-kan oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang 

akan turun tangan. Jadi bukan karena keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita tapi oleh-Ku Kata 

Tuhan. Kalau Saudara melihat satu pekerjaan besar pastikan bahwa itu Tuhan yang menyuruhnya. 

Kalau Tuhan yang menyuruh dan kita melakukan langkah-langkahnya maka mujizat pasti terjadi.  

7. Menyusun Dua Belas Batu  

Setelah bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan. Dan sebelum Yosua menaklukkan kota Yerikho, 

Yosua berkata “Coba, dari dua belas suku Israel maju wakil-wakilnya. Pergi kesana untuk mengambil 

masing-masing satu batu. Dan mereka mengangkat kedua belas batu itu ke seberang dan letakkan di 

tempat kamu akan bermalam nanti malam.” Kemudian Yosua menegakkan 12 batu dan membuat dua 

batu peringatan 

 

Yang pertama: Yosua menegakkan dua belas batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas 

berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Yang kedua: Yosua menegakkan 12 batu itu di  

Gilgal.  

Batu bagi mereka memiliki arti, apabila di kemudian hari anak-anak mereka bertanya kepada ayahnya: 

Apa arti batu-batu ini? maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu, begini: “TUHAN,  

 

 



 

Allahmu, telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang 

seperti yang telah dilakukan TUHAN, Allahmu, dengan Laut Teberau, yang telah dikeringkan-Nya di 

depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu, bahwa kuat tangan 

TUHAN, dan supaya mereka selalu takut kepada TUHAN, Allahmu.” (Yosua 4:23-24) 

8. Semua Harus Bergerak Berperang Dengan Unity 

Selain itu 12 batu berbicara tentang unity. Sebenarnya suku Ruben, suku Gad dan suku Manasye sudah 

mendapatkan tanah. Jadi kalau pun tidak perang juga tidak apa-apa. Tetapi Yosua tetap memanggil 

mereka, “Kamu tahu tidak bahwa Saudaramu dari 9 suku lain sebentar lagi akan segera menaklukkan 

daerah-daerah yang Tuhan janjikan kepada mereka, tetapi meskipun kamu sudah mempunyai tanah, 

kamu harus tetap ikut pergi dengan mereka bersama-sama.”  

Jadi bukan hanya 9 suku yang bergerak untuk berperang, tetapi semua harus bergerak. Kamu 

tinggalkan wanita, anak-anak tetapi para prajurit harus ikut berperang. Dalam masa peperangan rohani 

seperti sekarang ini, faktor unity itu sangat-sangat penting. 

Dalam menghadapi peperangan rohani, yang perlu kita ketahui adalah mengetahui Firman Tuhan, 

supaya kita tidak salah melangkah.  

9. Disunat 

Yosua 5:5 berkata “Sebab, semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang 

yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat.” 

Jika kita lihat, ayah-ayah mereka itu sudah mati semua, yang ada hanyalah anak-anaknya yang lahir di 

padang gurun dan mereka semua belum di sunat karena mereka lahir di perjalanan. Akhirnya seluruh 

bangsa itu disunat. Selesai disunat maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di 

perkemahan itu, sampai mereka sembuh. 

Bisa dibayangkan berapa lama mereka harus diam, sampai mereka sembuh dan bisa berperang 

kembali. Apa yang terjadi ketika mereka menunggu sembuh, bisa saja tiba-tiba musuh menyerang. Bisa 

saja hal itu terjadi, sebab mereka tidak berdaya. Tetapi itulah yang Tuhan mau, Yosua melakukan apa 

yang Tuhan perintah yaitu menyunat mereka dan bersiap untuk berperang. 

10. Merayakan Paskah 

Setelah disunat, mereka merayakan paskah. Paskah untuk mengenang kasih Kristus yang luar biasa dan 

itu benar-benar terasa. Tetapi sekarang Saudara akan mengalami hal yang luar biasa lagi.  

Kalau Saudara tidak mengalami ini semua, tidak mungkin seperti ini. Setelah Saudara bisa merasakan 

peraaaaang... rebuuuuut... peraaaaang... rebuuuuut... sehingga pada waktu kita merebutnya, itu 

benar-benar direbut.  

 

 



 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” Amin (Sh) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DICIPTAKAN UNTUK MENJADI SERUPA DENGAN GAMBAR KRISTUS 

 

DICIPTAKAN UNTUK MENJADI SERUPA DENGAN GAMBAR KRISTUS 

Dari semula, rencana Allah adalah menjadikan Saudara serupa dengan Anak-Nya, Yesus. Inilah tujuan 

hidup Saudara. Allah telah mengumumkan pada saat penciptaan: “Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita 

menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita.” (Kejadian 1:26) Dari semua ciptaannya hanya 

manusia yang diciptakan “menurut gambar Allah” Inilah hak istimewa besar dan memberi kita 

martabat.  

Seperti apakah “gambar dan rupa” Allah yang lengkap itu? Seperti Yesus Kristus! Alkitab mengatakan 

bahwa Yesus adalah “gambaran yang tepat serupa dengan Allah,” “gambar nyata dari Allah yang tidak 

kelihatan,” dan “wujud yang sesungguhnya dari Allah.” Orang-orang sering menggunakan ungkapan 

“sebagaimana bapa, begitu pula anaknya” untuk menunjuk pada kemiripan keluarga. Ketika orang-

orang melihat rupa saya pada anak-anak saya, saya merasa senang. Allah ingin agar anak-anak-Nya 

memiliki gambar dan rupa-Nya juga. Alkitab mengatakan, “Kamu... diciptakan untuk menjadi seperti 

Allah, sungguh-sungguh benar dan kudus.” (Efesus 4:24,  GWT -  “God’s Word Translation”) 

Saudara tidak akan menjadi Allah, atau bahkan dewa. Keinginan untuk menjadi allah ini muncul setiap 

kali kita berupaya mengendalikan keadaan kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekeliling kita. 

Tetapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak akan pernah menjadi Sang Pencipta. Allah tidak ingin 

Saudara menjadi allah, Dia ingin Saudara menjadi bersifat seperti Allah, yakni mengambil nilai-nilai, 

sikap, dan karakter-Nya. Alkitab berkata, “Kenakanlah cara hidup yang sepenuhnya baru, yakni 

kehidupan ciptaan Allah, sebuah kehidupan yang diperbaharui dari dalam dan mendesak masuk dalam 

perilaku ketika Allah secara saksama menghasilkan karakter-Nya di dalammu.” (Ef 4:22; Msg) 

Sasaran utama bagi kehidupan Saudara di dunia bukanlah kenyamanan, melainkan pengembangan 

karakter. Dia ingin Saudara bertumbuh secara rohani dan menjadi serupa dengan Kristus. Allah telah 

menciptakan keunikan Saudara, sehingga Saudara tentu tidak ingin menghancurkannya. Keserupaan 

dengan Kristus berarti mengubah karakter Saudara, bukan kepribadian Saudara. Setiap kali Saudara 

lupa bahwa karakter merupakan salah satu tujuan Allah bagi hidup Saudara, Saudara akan menjadi 

putus asa dengan keadaan Saudara.  

Mengapa Allah harus menyediakan surga di atas bumi bila Dia telah merencanakan hal yang nyata bagi 

Saudara di dalam kekekalan? Allah memberikan kita waktu di bumi untuk membangun dan 

menguatkan karakter kita bagi kehidupan di surga.  

 

 

 



 

 

ROH ALLAH YANG BEKERJA DALAM DIRI KITA 

Pekerjaan Roh Kuduslah yang menghasilkan karakter seperti Kristus di dalam diri Saudara. Proses 

merubah diri kita menjadi lebih serupa dengan Yesus ini disebut dengan penyucian, dan inilah tujuan 

Saudara hidup di dunia ini. Saudara tidak bisa menghasilkan kembali karakter Yesus dengan kekuatan 

Saudara sendiri. Hanya Roh Kudus yang memiliki kuasa untuk membuat perubahan-perubahan yang 

Allah ingin buat di dalam kehidupan kita. “Allah bekerja di dalam kamu, memberi kamu keinginan 

untuk menaati Dia serta kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan Dia.” (Filipi 2:3; NLT - 

“New Living Translation.”) 

KITA HARUS BEKERJA SAMA DENGAN PEKERJAAN ROH KUDUS 

Roh Kudus melepaskan kuasa-Nya pada saat Saudara mengambil langkah iman. Ketika Yosua 

diperhadapkan dengan sebuah penghalang yang tidak dapat dilalui, air deras sungai Yordan menurun 

hanya setelah pemimpin melangkah ke dalam aliran yang deras itu dengan taat bertindak terlebih dulu 

dan dengan iman. Ketaatan membuka kuasa Allah. Allah menanti Saudara untuk bertindak terlebih 

dulu. Jangan menunggu sampai merasa kuat atau yakin. Bergeraklah di dalam kelemahan Saudara, 

melakukan hal yang benar sekali pun ada ketakutan dan berbagai perasaan Saudara. Inilah cara 

Saudara bekerja sama dengan Roh Kudus, dan inilah cara karakter Saudara berkembang.  

Alkitab membandingkan pertumbuhan rohani dengan sebuah benih, sebuah bangunan, dan seorang 

anak yang sedang bertumbuh. Setiap metafora memerlukan keikutsertaan yang aktif: Benih harus 

ditanam dan dirawat, bangunan harus dibangun, tidak muncul begitu saja, dan anak-anak harus makan 

dan bergerak untuk bertumbuh. Walaupun usaha tidak ada hubungannya dengan keselamatan, usaha 

sangat berkaitan dengan pertumbuhan rohani Saudara. Setidaknya delapan kali di dalam Perjanjian 

Baru, kita diperintahkan untuk “berusaha” dalam pertumbuhan kita menjadi serupa dengan Yesus. 

Saudara tidak hanya duduk dan menanti hal tersebut terjadi. 

TANGGUNG JAWAB UNTUK MENJADI SETUPA DENGAN KRISTUS 

Di dalam Efesus 4:22-24 ada tertulis tiga tanggung jawab untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu: 

1. Kita harus memutuskan untuk melepaskan cara-cara lama dalam bertindak.  

“Sebab itu tanggalkanlah manusia lama dengan pola kehidupan lama yang sedang dirusakkan oleh 

keinginan-keinginannya yang menyesatkan.” (Efesus 4:22; BIS) 

2. Kita harus merubah pola pikir kita. 

“Biarlah Roh mengubah pola berpikirmu.” (Efesus 4:23) 

Alkitab berkata kita “diubahkan” oleh pembaharuan akal budi kita. Kata Yunani untuk diubahkan 

adalah “metamorfosis”, (yang dipakai dalam Rom 12:2, II Kor 3:18), dipakai sekarang ini untuk 

menggambarkan perubahan yang mengagumkan dari seekor ulat menjadi kupu-kupu. Inilah gambaran 

yang indah dari apa yang terjadi pada kita secara rohani ketika kita membuatkan Allah memimpin  



 

pikiran-pikiran kita. Kita diubah baik dalam maupun luar, kita menjadi lebih indah, dan kita dibebaskan 

untuk terbang ke ketinggian yang baru. 

3. Kita harus “mengenakan” karakter Kristus dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baru 

dan saleh.  

Karakter Saudara pada dasarnya merupakan kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan Saudara, itulah cara 

Saudara bertindak menurut kebiasaan. Alkitab berkata, “Hendaklah kalian hidup sebagai manusia baru 

yang diciptakan menurut pola Allah; yaitu dengan tabiat yang benar, lurus dan suci.” (Ef 4:24; BIS)  

ALLAH MENGGUNAKAN FIRMANNYA, ORANG-ORANG DAN KEADAAN-KEADAAN UNTUK 

MEMBENTUK KITA  

Firman Allah memberikan kebenaran yang kita butuhkan untuk bertumbuh, umat Allah memberikan 

dukungan yang kita butuhkan untuk bertumbuh, dan keadaan-keadaan memberikan lingkungan yang 

kita perlukan untuk melatih kesempurnaan dengan Kristus. Jika Saudara belajar mempercayai Allah 

dalam keadaan-keadaan yang sulit, maka Saudara akan menjadi lebih serupa dengan Yesus. Jika 

Saudara mempelajari dan menerapkan Firman Allah, berhubungan terus menerus dengan umat 

percaya lainnya, dan belajar mempercayai Allah dalam keadaan-keadaan yang sulit, saya menjamin 

bahwa Saudara akan menjadi lebih serupa dengan Yesus.  

Saudara tidak bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus dalam keadaan terisolasi (memisahkan 

diri dari orang-orang lain di biara-biara di puncak gunung, tidak tercemari dengan hubungan dengan 

orang lain). Saudara harus berada di sekeliling orang lain dan berhubungan dengan mereka. Saudara 

perlu menjadi bagian dari sebuah gereja dan komunitas. Mengapa? Karena kedewasaan rohani yang 

sejati adalah belajar mengasihi seperti Yesus, dan Saudara tidak bisa mencoba menjadi seperti Yesus 

tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Pokok masalahnya adalah kasih, yaitu mengasihi Allah 

dan mengasihi sesama. 

MENJADI SEPERTI KRISTUS ADALAH SUATU PROSES PERTUMBUHAN YANG LAMA DAN LAMBAT 

Kedewasaan rohani tidaklah instan atau otomatis, kedewasaan rohani merupakan perkembangan yang 

bertahap yang akan berlangsung sepanjang sisa hidup Saudara. Perubahan rohani Saudara waktu 

mengembangkan karakter seperti Yesus akan berlangsung sepanjang sisa hidup Saudara. Perubahan itu 

hanya akan selesai ketika Saudara sampai di surga atau ketika Yesus datang kembali. Karya apapun 

yang belum selesai berkenaan dengan karakter Saudara akan diselesaikan. Alkitab mengatakan bahwa 

bila kita pada akhirnya dapat melihat Yesus dengan sempurna, kita akan menjadi seperi Dia secara 

sempurna.  

Allah jauh lebih tertarik pada diri Saudara daripada apa yang Saudara lakukan. Kita adalah makhluk 

manusia, bukan perbuatan manusia. Allah jauh lebih perduli pada karakter Saudara ketimbang karir 

Saudara, karena Saudara akan membawa karakter Saudara ke dalam kekekalan, tetapi tidak karir 

Saudara.  

 

 



 

Dia ingin membuat kita serupa dengan diri-Nya sendiri sebelum Dia membawa kita ke surga. Inilah hak 

istimewa terbesar kita.  

BAGAIMANA KITA BERTUMBUH? 

Pertumbuhan rohani tidaklah otomatis. Dibutuhkan komitmen yang terencana. Saudara mau 

bertumbuh, memutuskan untuk bertumbuh, dan melakukan upaya untuk bertumbuh, serta terus 

menerus bertumbuh dalam pertumbuhan. Pemuridan, yaitu proses menjadi serupa dengan Kristus, 

selalu dimulai dengan suatu keputusan.  

Murid-murid pertama memilih untuk mengikuti Yesus, tanpa  mengetahui semua akibat dari keputusan 

mereka. Karena itu putuskan untuk menjadi seorang murid. Yang paling kuat membentuk kehidupan 

Saudara adalah komitmen yang Saudara buat. Komitmen Saudara bisa mengembangkan atau 

menghancurkan Saudara, tetapi bagaimanapun, komitmen Saudara menentukan keadaan Saudara. 

Pada titik komitmen inilah sebagian besar orang kehilangan tujuan Allah bagi kehidupan mereka. 

Setiap pilihan memiliki akibat yang abadi, Jadi Saudara sebaiknya memilih dengan bijak.  

PERTUMBUHAN ROHANI 

1. Mulai mengubah pola pikir Saudara. 

Perubahan selalu berawal mula - mula di dalam pikiran Saudara. Cara berpikir menentukan cara 

Saudara merasa dan cara Saudara merasa memperngaruhi cara Saudara bertindak.  

Untuk menjadi serupa dengan Kristus, Saudara harus mengembangkan pikiran Kristus. Perjanjian Baru 

menyebutkan perubahan mental ini pertobatan, yang dalam bahasa Yunani secara harfiah berarti 

“mengubah pikiran Saudara.” Saudara bertobat ketika Saudara mengubah pola pikir Saudara dengan 

mengambil pola pikir Allah, tentang diri Saudara sendiri, dosa, Allah, orang lain, kehidupan, masa 

depan Saudara, dan segala sesuatu lainnya.  

Cara berpikir yang tidak dewasa seperti bayi-bayi yang pada dasarnya mereka benar-benar egois. 

Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan kebutuhan sendiri. Mereka tidak mampu “memberi” 

mereka hanya bisa menerima. Inilah cara berpikir yang tidak dewasa. Sayangnya banyak orang yang 

tidak pernah bertumbuh melebihi jenis pikiran seperti itu.   

 

2. Mulai berpikir secara dewasa, yang memusatkan perhatian pada orang lain bukan pada diri 

sendiri.  

Kekristenan bukanlah sebuah agama atau hidup filsafat, tetapi sebuah hubungan dan gaya hidup. Inti 

dari gaya hidup itu ialah memikirkan orang lain, sebagaimana Yesus lakukan, dan bukan memikirkan 

diri sendiri. Memikirkan orang lain adalah inti dari keadaan serupa dengan Kristus dan bukti terbaik 

dari pertumbuhan rohani.  

 

 



 

I. DIUBAHKAN LEWAT KEBENARAN 

Pertumbuhan rohani merupakan proses mengganti dusta dengan kebenaran. Yesus berdoa, 

“Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firman-Mu adalah kebenaran.” (Yohanes 17:17) Roh Allah 

memakai Firman Allah untuk menjadikan kita serupa dengan Anak Allah. Untuk menjadi serupa dengan 

Yesus, kita harus memenuhi hidup kita dengan Firman-Nya. Firman Allah itu hidup. Ketika Allah 

berbicara, hal-hal berubah. Segala sesuatu di sekeliling Saudara, yaitu semua ciptaan, ada karena “Allah 

telah berfirman.” Dia memerintahkan semuanya menjadi ada. Tanpa Firman Allah Saudara bahkan 

tidak akan hidup. 

Alkitab jauh lebih dari sekedar sebuah buku petunjuk berisi doktrin. Firman Allah menghasilkan 

kehidupan, menimbulkan iman, mendatangkan perubahan, membuat iblis takut, menyebabkan 

mujizat, menyembuhkan sakit hati, membangun karakter, mengubah keadaan,.....dan menjamin masa 

depan kita selamanya. Firman Allah merupakan gizi rohani yang harus Saudara makan untuk 

memenuhi tujuan Saudara.  

Ada lebih banyak Alkitab yang dicetak sekarang daripada sebelumnya, tetapi sebuah Alkitab di rak 

tidaklah berharga. Jutaan orang percaya diserang kelaparan rohani hingga mati karena kekurangan gizi 

rohani. Untuk menjadi murid Yesus yang sehat, makan dari Firman Allah haruslah menjadi prioritas 

yang utama Saudara. 

TINGGAL DALAM FIRMAN ALLAH  

Dalam kehidupan sehari-hari, tinggal dalam Firman Allah meliputi tiga kegiatan. 

1. Menerima otoritas Firman Allah  

Alkitab harus menjadi standar yang berotoritas bagi kehidupan Saudara. Banyak masalah muncul 

karena kita mendasarkan pilihan-pilihan kita pada berbagai otoritas yang tidak dapat diandalkan: 

budaya (”semua orang melakukannya”), tradisi (”kita selalu melakukannya”), nalar (”sepertiya tidak 

masuk akal”), atau emosi (”rasanya pas”). Keempat hal ini rusak oleh peristiwa kejatuhan manusia. Apa 

yang dibutuhkan adalah standar yang sempurna yang tidak akan pernah membawa kita ke arah yang 

keliru. Hanya Firman Allah yang memenuhi kebutuhan tersebut.  

Keputusan yang paling penting yang bisa Saudara buat sekarang ialah menetapkan apa yang akan 

merupakan otoritas tertinggi bagi kehidupan Saudara. Putuskan segala sesuatu tanpa menghiraukan 

budaya, tradisi, nalar atau emosi, Saudara harus memilih Alkitab sebagai otoritas terakhir Saudara. 

Buatlah keputusan bahwa ketika Allah mengatakan untuk melakukan sesuatu, Saudara akan 

mempercayai Firman Allah dan melakukannya entah itu masuk akal atau tidak atau entah Saudara 

merasa ingin malakukannya atau tidak. 

  

 

 

 



 

2. Menerima kebenaran Firman Tuhan 

Tidak cukup hanya mempercayai Alkitab saja, tetapi kita harus mengisi pikiran kita dengan Firman Allah 

sehingga Roh Kudus bisa mengubah kehidupan Saudara dengan kebenaran itu.  

Ada 5 cara untuk melakukannya: 

a. Menerima Firman Allah 

Saudara harus menerima Firman Allah ketika Saudara mendengarkan dan menyambutnya dengan 

sikap terbuka dan sikap reseptif/ mau menerima. Perumpamaan tentang penabur menggambarkan 

sikap reseptif kita menentukan apakah Firman Allah berakar di dalam hidup kita dan menghasilkan 

buah atau tidak.  

Setiap kali Saudara merasa tidak mendapat apa-apa dari suatu kotbah atau dari seorang guru Alkitab, 

Saudara seharusnya mengecek sikap Saudara, khususnya kesombongan, karena Allah bisa berbicara 

melalui pengajar yang paling membosankan bila Saudara bersikap rendah hati dan reseptif.  

 



 

b. Membaca Firman Allah 

Selama sebagian besar dari 2000 tahun sejarah gereja, hanya pendeta-pendeta yang harus membaca 

Alkitab secara pribadi, tetapi sekarang jutaan orang bisa membacanya. Namun banyak orang lebih setia 

membaca koran setiap pagi daripada membaca Alkitab mereka. Tidak heran kalau mereka tidak 

bertumbuh. Kita tidak bisa menonton televisi selama tiga jam, lalu membaca Alkitab selama 3 menit 

dan berharap untuk bertumbuh. Andaikata Saudara mau membaca Alkitab selama 15 menit saja 

sehari, Saudara akan membacanya dengan lengkap seluruh Alkitab sekali setahun. Jika Saudara 

memotong satu saja program televisi yang berdurasi 30 menit setiap hari dan membaca Alkitab sebagai 

gantinya, Saudara akan membaca seluruh Alkitab dua kali setahun.  

Membaca Alkitab setiap hari akan membuat Saudara tetap berada dalam jangkauan suara Allah. Itu 

sebabnya Allah memerintahkan raja-raja Israel untuk selalu menyimpan salinan Firman-Nya di dekat 

mereka. Mulailah Saudara membaca Alkitab dengan teratur! Rencana itu akan mencegah Saudara 

untuk hanya melompat-lompat di seputar Alkitab secara acak dan meremehkan beberapa bagian. 

c. Meneliti Firman Tuhan 

Alkitab adalah cara praktis lain untuk tinggal di dalam Firman. Rahasia untuk mengadakan penelitian 

Alkitab yang baik hanyalah belajar mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Metode yang 

berbeda menggunakan pertanyaan yang berbeda. Saudara akan menemukan jauh lebih banyak jika 

Saudara berhenti sebentar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaa sederhana seperti siapa? Apa? 

Kapan? Di mana? Mengapa? dan Bagaimana?   

d. Menghafal Firman Tuhan  

Kemampuan untuk menghafal adalah pemberian Allah. Saudara mungkin mengira Saudara memiliki 

ingatan yang lemah, tetapi sebenarnya ialah, Saudara telah menghafal jutaan gagasan, kebenaran, 

fakta, dan angka. Saudara mengingat yang penting bagi Saudara. Jika Firman itu penting, Saudara akan 

menyediakan waktu untuk mengingatnya. Ada banyak manfaat menghafal ayat-ayat Alkitab. Itu akan 

membantu Saudara melawan pencobaan, membuat keputusan-keputusan yang bijak, mengurangi 

ketegangan, membangun rasa percaya diri, memberikan nasehat yang baik, dan menyampaikan iman 

Saudara kepada orang lain. Semakin Saudara menggunakannya, semakin kuat kita jadinya, dan 

menghafal kata akan menjadi lebih mudah.  

e. Merenungkan Firman Tuhan  

Merenungkan adalah cara berfikir yang difokuskan. Ini membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh. 

Khawatir adalah salah satu cara berpikir yang difokuskan pada sesuatu yang negatif. Merenungkan 

ialah melakukan hal yang sama, hanya yang difokuskan adalah Firman Allah dan bukannya masalah 

Saudara. Tidak ada kebiasaan lain yang bisa lebih berhasil mengubah kehidupan Saudara dan 

menjadikan Saudara serupa dengan Yesus ketimbang kebiasaan merenungkan Alkitab setiap hari.  

 

 



 

 

Ketika kita mengambil waktu untuk merenungkan kebenaran Allah, sambil dengan sungguh-sungguh 

merenungkan teladan Kristus, kita “diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang 

semakin besar.” (II Kor 3:18) 

Jika Saudara menerungkan firman yang ada di dalam Alkitab, maka Saudara akan kagum pada manfaat-

manfaat yang telah Dia janjikan kepada orang-orang yang mengambil waku untuk merenungkan 

Firman-Nya sepanjang hari. Salah satu alasan mengapa Allah menyebut Daud “seorang yang berkenan 

di hati-Ku.” adalah karena Daud senang merenungkan Firman Allah. Daud berkata, “Betapa kucintai 

Taurat-Mu! Aku merenungkannya sepanjang hari.” Sungguh-sungguh merenungkan kebenaran Allah 

merupakan kunci bagi doa yang dikabulkan dan rahasia bagi kehidupan yang berhasil.  

Cara terbaik untuk menjadi seorang “pelaku firman” ialah selalu menulis langkah tindakan sebagai hasil 

dari pembacaan atau perenungan Saudara atas Firman Allah. Seorang hamba Tuhan yang bernama D.L. 

Moody mengatakan “Alkitab bukan diberikan untuk meningkatkan pengetahuian kita, melainkan untuk 

mengubah hidup kita.” 

II. DIUBAHKAN LEWAT PERSOALAN 

Kehidupan adalah serangkaian masalah. Setiap kali Saudara memecahkan satu masalah, masalah lain 

sudah menanti untuk muncul. Tidak semua masalah itu besar, tetapi semuanya penting di dalam 

proses pertumbuhan yang disiapkan Allah bagi Saudara. Allah memakai masalah-masalah untuk 

menarik Saudara lebih dekat kepada diri-Nya.  

Allah tentu bisa saja mencegah agar Yusuf tidak masuk penjara, mencegah agar Daniel tidak 

dimasukkan dalam gua singa, mencegah agar Paulus tidak mengalami karam kapal tiga kali, dan 

mencegah tiga pemuda Ibrani agar tidak dibuang dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi Allah 

tidak melakukannya. Allah membiarkan masalah-masalah tersebut terjadi dan sebagai hasilnya setiap 

orang tersebut ditarik lebih dekat kepada Allah. Masalah-masalah mendorong kita untuk memandang 

kepada Allah dan bergantng pada-Nya dan bukan pada diri kita sendiri.  

Apapun penyebabnya, tidak ada satu pun masalah yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Karena Allah 

adalah pemegang kendali tertinggi, kecelakaan-kecelakaan hanyalah kejadian-kejadian di dalam 

rencana baik Allah bagi Saudara. Setiap hari dari kehidupan Saudara sudah tertulis pada penanggalan 

Allah sebelum Saudara dilahirkan, Segala sesuatu yang terjadi pada Saudara memiliki manfaat rohani. 

Rom 8:28-29 “Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai 

dengan rencana Allah. 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.” 

 

 

 



 

Semua masalah merupakan kesempatan untuk membangun karakter, dan semakin sulit masalahnya, 

semakin besar potensi untuk membangun otot-otot rohani dan serat moral.  

MENANGGAPI MASALAH-MASALAH SEPERTI YESUS MENANGGAPINYA 

a. Ingatlah bahwa rencana Allah itu baik  

Allah mengetahui apa yang terbaik bagi Saudara dan Ia memperhatikan kepentingan Saudara. Jika 

Saudara memandang kepada dunia, Saudara akan menderita. Jika Saudara memandang diri sendiri, 

Saudara akan tertekan. Namun jika Saudara memandang Kristus, Saudara akan tenang. Rahasia 

ketekunan adalah mengingat bahwa penderitaan Saudara bersifat sementara, tetapi upah Saudara 

kekal.  

b. Bersukacitalah dan mengucap syukur 

Allah tidak meminta Saudara bersyukur atas kejahatan, dosa, penderitaan atau atas akibat-akibat 

menyakitkan dari hal-hal tersebut di dalam dunia. Sebaliknya, Allah ingin Saudara mengucap syukur 

pada-Nya karena Dia akan memakai masalah-masalah Saudara untuk menggenai tujuan-Nya. Saudara 

bisa bersukacita “dalam Tuhan” tanpa peduli apa pun yang terjadi, Saudara tetap bisa bersukacita 

dalam kasih, perhatian, hikmat, kuasa dan kesetiaan kepada Allah. 

c. Menolak untuk menyerah 

Pembentukan karakter merupakan proses yang lambat. Apabila kita berupaya menghidari atau 

melarikan diri dari kesulitan, maka kita akan memotong proses tersebut. Saudara akan mengetahui 

bahwa Saudara sedang menjadi dewasa bila Saudara mulai melihat tangan Allah di dalam lingkungan 

kehidupan yang membingungkan dan sepertinya tanpa arti. Jangan menyerah, bertumbuhlah!!! 

III.BERTUMBUH LEWAT PENCOBAAN 

Di jalan menuju kedewasaan rohani, pencobaan pun menjadi batu loncatan dan bukan batu 

sandungan. Bila Saudara menyadari bahwa pencobaan merupakan kesempatan untuk melakukan hal 

yang salah. 

Bagaimana pencobaan bekerja? 

1. Iblis mengenal suatu keinginan di dalam diri Saudara 

Iblis mengenal suatu keinginan di dalam diri Saudara, mungkin keinginan yang berdosa, seperti 

keinginan untuk membalas dendam atau untuk menguasai orang lain, atau mungkin keinginan yang 

logis dan normal, seperti keinginan untuk dikasihi dan dihargai.  

Kita kadangkala mengira bahwa pencobaan berada di sekeliling kita, tetapi Allah berfirman bahwa 

pencobaan dimulai dari diri kita. Pencobaan selalu berawal dari pikiran Saudara bukan di dalam 

keadaan. 

 

 



 

 

2.  Keraguan 

Iblis berusaha membuat Saudara meragu-kan apa yang telah Allah firmankan tentang dosa.  



 

 

3.  Tipu daya 

Iblis tidak mampu mengatakan yang sebenarnya dan disebut “bapa segala dusta.” Segala sesuatu yang 

iblis katakan kepada Saudara tidaklah benar atau hanya separuh benar. Iblis menawarkan dustanya 

untuk menggantikan apa yang telah Allah katakan di dalam firman-Nya. Sebuah dosa kecil adalah 

bagaikan seorang yang sedang hamil muda yang pada akhirnya ia akan kelihatan dengan sendirinya. 

4. Ketidaktaatan 

Pada akhirnya Saudara bertindak berdasarkan pikiran yang selama ini Saudara timbang-timbang dalam 

benak Saudara. Saudara menyerah pada apapun yang menarik perhatian Saudara.  

Mengalahkan pencobaan 

a.  Jangan mau diintimidasi 

b. Kenali pola pencobaan dan bersiaplah menghadapinya 

c.  Mintalah pertolongan Tuhan. 

Pencobaan-pencobaan membuat kita bergantung kepada Allah. Sama seperti akar bertumbuh makin 

kuat ketika angin bertiup menerpa sebuah pohon, setiap kali Saudara menghadapi sebuah percobaan, 

Saudara menjadi lebih serupa dengan Yesus. Jangan menyerah, pandanglah Allah, harapkan Dia untuk 

menolong kehidupan Saudara. Amin (Sh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEMANA 

 
Pria itu terbaring lunglai di pembaringan. Sosok tubuh kekar itu kini bagaikan tulang berbungkus kulit. 

Wajahnya pucat pasi. Sinar matanya pudar tanpa harapan. Dia memandang ke luar jendela rumah sakit 

itu... pikirannya mengembara... hatinya gundah... “Dulu aku berpikir bahwa aku memiliki segalanya... 

uang, istri yang cantik, anak-anak yang manis, teman-teman... Hatiku sepi... Aku bosan dengan 

hiburan-hiburan kosong dan basa-basi kerabat dan tamu-tamu yang menjengukku, ‘Kau orang baik, 

kau dermawan.. perbuatan baikmu pasti kau bawa ke akhirat...’ Ah... di saat aku sekarat, baru 

kurasakan gelapnya kehidupanku. Aku tidak dapat munafik, aku  mengenal siapa diriku. Aku sedang 

menuju kematian... tanpa kepastian. Setelah detak jantungku berhenti, apakah kesadaranku juga 

lenyap sehingga tidak lagi merasakan dan mengetahui apapun? Seperti apa neraka? Dulu aku 

menganggapnya sebagai omong kosong untuk menakut-nakuti orang bodoh, tetapi kini aku takut... Ke 

manakah aku setelah kematian?” 

IBLIS LICIK 

Apa kesan pertama Saudara mendengar kata “licik”? Kata ini mengandung arti “cerdik”. Seorang yang 

licik pasti cerdik. Seorang yang cerdik belum tentu licik. Saudara tahu bahwa makhluk terlicik adalah 

iblis, bapa pembohong itu. Dengan selubung kebaikan, kesalehan, hidup jujur, kesucian, menolong 

sesama, iblis menipu manusia, iblis menggunakan kekuasaannya untuk menampakkan diri kepada 

orang yang menyembahnya, menyembuhkan penyakit, memberi jodoh, memberi kekayaan dll. 

Perhatikanlah bahwa iblis selalu minta bayaran. Perhatikanlah apakah keluargamu sehat, bahagia, 

makmur? Barangkali Saudara menjawab: Ya, semuanya sehat, tidak ada anakku yang menjadi gila, sakit 

lumpuh, terbelakang mental. Mereka sudah menikah dan sukses dalam usaha. Ingatlah: TUMBAL yang 

pasti adalah JIWAMU dalam KEKEKALAN. Saudara menjadi milik iblis selamanya.  

Atau sisi lain ini: Saudara mengalami kemiskinan, rumah tangga berantakan, suami menyeleweng, istri 

berandal, terikat obat bius, pelacuran, usahamu tertipu, bangkrut, sakit penyakit tak pernah berhenti, 

kecelakaan lalu lintas... maut! Menurutmu, siapakah dalang semua kesengsaraan ini? Iblis! Apakah 

semua itu kebetulan terjadi? Tidak! 

Saudara mencari pertolongan untuk lepas dari semua kesusahan ini. Seharusnya demikian. Ingatlah: 

tidak dengan menghalalkan segala cara. Sumber manakah yang Saudara cari? 

 

 

 

 



 

ASAL MULA IBLIS 

Firman Allah menyingkapkan bahwa iblis semula adalah salah satu dari malaikat bernama Lucifer, yang 

merupakan malaikat yang tinggi pangkatnya, membawahi sepertiga dari jumlah malaikat yang ada. Ia 

teramat indah, cantik dan menarik, bersuara merdu, agung dan perkasa. Tapi karena keelokannya ia 

ingin menyamakan diri dengan Allah, Sang Pencipta. Lalu Allah MEMBUANGNYA KE BUMI dan ia 

menarik semua malaikat bawahannya bersamanya. Bumi menjadi ajang melampiaskan sakit hati sang 

malaikat yang jatuh, si iblis yang disebut Ular Tua atau Naga (Wahyu 12:3-4). Tujuannya semula gagal 

sudah. Sekarang tujuan satu-satunya adalah MERUSAK CIPTAAN ALLAH, karena dengan demikian ia 

MENYAKITI HATI ALLAH yang MENGASIHI SAUDARA ciptaan-Nya tertinggi. Iblis berusaha agar Saudara 

jauh dari Allah, berpaling kepada iblis, menyembahnya dan menjadi mangsanya.  

 

Iblis tidak bodoh. Ia membujuk manusia melawan Allah secara tidak langsung. Dengan berbagai cara ia 

berusaha menipu manusia. Ia tahu suatu hari kelak, pada hari penghakiman terakhir, ia harus 

menanggung hukuman atas perbuatannya dalam lautan api - NERAKA. Dan iblis mengajak Saudara 

menemaninya. 

 

 



 

MAKNA KEBAIKAN 

Saudara mungkin berkata: Aku orang baik, dermawan, jujur, tidak suka menipu, tidak menyusahkan 

orang lain, hanya berbohong demi kebaikan, suka tolong menolong. Daftar ini mungkin masih dapat 

Saudara teruskan dengan jenis kebaikanmu yang lain. Pikirkanlah baik-baik hal ini: Bila karena 

perbuatan baikmu maka Saudara dapat masuk ke surga maka suatu hari kelak Saudara dapat berdiri 

bertolak pinggang dengan muka terangkat dan berkata kepada Allah, “Allah, lihatlah semua kebaikan 

ini; karena itu aku layak masuk surga.” Kenyataannya TIDAK demikian. Kebaikan seperti kain larah (kain 

lap yang amat kotor) di hadapan Allah yang suci (Yesaya 64:6). 

SURGA 

Surga adalah tempat kediaman Allah. Surga harus suci. Saudara najis karena dosa sebab itu Saudara 

tidak dapat masuk surga. Surga adalah tempat yang disediakan Allah sebagai tempat tinggal bagi 

orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang dikuduskan-Nya. Camkan-lah: bukan 

menguduskan/membersihkan diri dari dosa dengan usahamu sendiri.  

Misalnya Saudara ingin bekerja di suatu perusahaan, siapakah yang membuat persyaratan mengenai 

pegawai yang akan diterima? Misalkan syaratnya adalah: Warga Negara Indonesia, lulus SMA atau 

sederajat, fasih berbahasa Inggris, berpengalaman kerja minimum 2 tahun, usia maksimum 30 tahun. 

Siapakah yang membuat syarat-syarat ini? Tentu pihak perusahaan. Lalu siapakah yang harus 

memenuhi syarat-syarat tersebut? Tentu para pelamar lowongan kerja tersebut. 

Siapa pemilik surga? Allah, Sang Pencipta semesta alam dan Pencipta Saudara! Surga adalah tempat 

yang suci tetapi Saudara berdosa, tidak suci, maka Saudara tidak dapat masuk ke surga karena dosa-

dosamu yang sengaja atau tidak sengaja itu. Saudara mungkin berkata: Tetapi ingatlah: Dia adil. 

Saudara berdosa maka Saudara harus dihukum. Ada cara penyucian yang disodorkan oleh paham dunia 

ini: lahir kembali setelah mati dan menerima hukuman atau pahala sesuai dengan amal perbuatan. 

Tetapi Firman Allah berkata: “Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya SATU KALI dan 

sesudai itu dihakimi.” (Ibrani  9:27) 

PENYELAMATAN CARA ALLAH DAN BUKAN CARA MANUSIA 

Allah menetapkan SATU cara agar manusia bisa diterima di surga, tempat Allah, Sang Pencipta. Yesus 

berkata: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa 

(Allah), kalau tidak melalui Aku.” (Yohanes 14:6). “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga 

selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada 

manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.” (Kisah Para Rasul  4:12) 

Siapakah jalan ini? Dialah Kristus Yesus. Allah berkarya membuka jalan agar manusia dapat masuk ke 

surga. Nabi-nabi (utusan-utusan Allah) dikirimkan di antara manusia untuk memberitakan bahwa Allah 

ingin manusia memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan kekal di surga.  

 

 



 

 

 

 



 

 

Kira-kira 2000 tahun yang lalu Allah menemukan seorang dara Israel yang memberikan segenap 

hatinya taat kepada Allah. Namanya Maria. Ia dipilih sebagai saluran untuk melahirkan Juruselamat, 

Yesus Kristus, ke dunia. Setelah itu Maria masih melahirkan beberapa orang anak bagi Yusuf, suaminya 

(Markus 6:3). Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai 

manusia Ia merasakan arti sukacita, gembira, penerimaan, persahabaran, kasih sayang seperti Saudara. 

Tapi Ia juga merasakan arti lapar, sakit hati, ditolak, dimusuhi, dipukul, disiksa dan kesengsaraan lain 

lebih daripada yang pernah Saudara alami. Ia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk 

memberitakan kasih Allah, Injil keselamatan yaitu jalan ke surga, sambil berbuat kebaikan seperti: 

melawat orang yang sengsara dan patah hati serta menghibur dan memberi harapan, menyembuhkan 

orang-orang sakit, mengusir setan-setan yang merusak orang, menyembuhkan orang gila, dan bahkan 

membangkitkan orang mati.  

Para pemimpin agama menjadi iri hati dan memusuhi-Nya. Ia ditangkap setelah salah seorang murid-

Nya menjual-Nya dengan harga seorang budak belian. Para pemimpin agama dan pemerintah Romawi 

waktu itu menyalibkan-Nya walaupun Ia terbukti TIDAK BERSALAH apapun,  yang pasti IA MATI 

DISALIBKAN UNTUK MENEBUS DOSA SAUDARA, sebab Ia sendiri TIDAK BERDOSA. 

Malah mereka menyiksa Yesus Kristus dengan mencambuki-Nya seperti terhadap panjahat besar. 

Cambuk bercabang serta berujung logam itu menghujam, merobek dan menarik potongan daging 

tubuh Sang Juruselamat karena Ia mau menanggung kesakitan itu mewakili Saudara. Tahukan Saudara 

bahwa Yesus tidak mengenakan mahkota duri mawar, tetapi mahkota-Nya adalah duri onak yang 

panjangnya ± 3 cm. Mahkota itu dipasangkan di kepala-Nya, lalu dipukulkan sehingga duri onak itu 

menusuk kepala-Nya amat dalam. Mengertikah Saudara bahwa duri tertancap di kepala-Nya supaya Ia 

dapat menebus dari pikiran-pikiran kotor, jahat dan najis. Akhirnya para serdadu memakukan kaki dan 

tangan-Nya di kayu salib kasar itu. Sebagai puncak kejahatan manusia maka lambung-Nya ditusuk 

dengan tombak. Akhirnya setelah sekian jam meregang nyawa, Yesus Kristus menyerahkan Roh-Nya 

kepada Allah. Ia mati untuk Saudara agar Saudara tidak usah dihukum.  

Para murid menurunkan mayat-Nya dan menguburkan-Nya. Para pemimpin agama pada waktu itu, 

yang takut mayat Yesus dicuri, meminta para serdadu menutup kuburan itu dengan batu besar, 

menyegelnya dan mengupah sedadu-serdadu Romawi untuk menjaganya. Tetapi maut tidak dapat 

mengalahkan Yesus. Ia bangkit dari kematian dan pada hari ketiga, setelah Ia berada dalam dunia 

orang mati untuk membebaskan para tawanan roh orang-orang mati yang percaya kepada Allah. 

Ia makan bersama dan mengajar para murid-Nya selama 40 hari dan kemudian, disaksikan oleh sekitar 

500 orang saksi mata. Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang kudus-Nya. Murid-

murid Yesus Kristus diberi kuasa dan mereka pergi ke seluruh penjuru dunia memberitakan keselama-

tan, karya Allah bagi umat manusia (Matius 28:18-20). Hari ini SAUDARA SEDANG MEMBACA BERITA 

KESELAMATAN ini. 

 

 



 

 

Allah, Pemilik Surga dan Pencipta Allah semesta menyatakan dalam Firman-Nya: “Tetapi semua orang 

yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya 

dalam nama-Nya” (Yohanes 1:12) 

Keselamatan SUDAH tersedia BAGI SEMUA ORANG termasuk Saudara. Bila saya menyodorkan kepada 

Saudara bingkisan, maka Saudara harus mengulurkan tangan untuk MENERIMA bingkisan itu, barulah 

bingkisan itu menjadi milik Saudara. Hari ini karena kasih-Nya, Allah menawarkan hadiah keselamatan, 

jalan ke surga melalui percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Saudara HARUS MENGAMBIL KEPUTUSAN! 

Keputusan untuk menerima Yesus sebagai Juruselamat.  

Yesus Kristus mau menebus Saudara dari dosa-dosamu sehingga Saudara dapat masuk surga. 

Jadikanlah Yesus Kristus sebagai Penyelamatmu dari dosa. Bukan kebaikan dan dermamu yang menjadi 

penyelamat. Yesus Kristus telah memberikan diri-Nya bagimu di kayu salib supaya Saudara TIDAK 

dihukum. 

Hari ini barangkali kesempatan terakhir Saudara untuk menerima keselamatan itu. Apakah Saudara 

pasti masih hidup besok? Siapa yang dapat memastikan keadaan dirinya satu detik setelah saat ini. 

Pikirkanlah: Saudara menerima-Nya saat ini atau tidak pernah! Yang pasti hanya DUA tujuan setelah 

kematian, bukan 3, 4 atau 1000. Hanya ada dua tujuan: Pertama: Kematian kekal tanpa Yesus Kristus 

bila Saudara menolak menerima-Nya sebagai Juruselamat, dan Saudara disambut meriah oleh iblis dan 

pengikutnya menjadi rekannya selamanya, atau kedua:  kehidupan kekal bersama Yesus Kristus di 

surga, tempat kediaman Allah bersama dengan manusia. Amin 

Sumber:Traktat “Ke mana…?”; P.L.K. Manna 

 

 

 

 

 

 

 

 


