
 



Pesan Gembala 

KEBANGKITAN KRISTUS adalah MUJIZAT TERBESAR 
Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus 

telah hidup. 1 yoh 2 : 6 

 

Shalom, 

“Tahun 2013, Tahun Pemulihan seutuhnya - Entering the Next Level. Mujizat 
yang Kreatif masih ada!” Dan Gembala mengingatkan bahwa seperti yang tertulis dalam I 
Yohanes 2:6, maka Saudara pun wajib hidup sama seperti Kristus hidup. 

Jika di tahun yang lalu Gembala Pembina selalu berkata “Mujizat masih ada” tetapi 
di tahun ini Tuhan berkata “Mujizat yang kreatif masih ada.”  

Siapakah Kita di Hadapan Tuhan? 

Mari kita renungkan, siapakah kita ini sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus? 
Kita semua adalah orang yang berdosa dan upah dosa adalah maut atau mati! Jadi sebelum 
kita mengenal Tuhan Yesus, dari keadaan yang ‘mati’ tadi kita menjadi ‘hidup.’ Hubungan 
kita dengan Tuhan dipulihkan, roh kita menjadi hidup. Dibangkitkan dari kematian.  

Oleh sebab itu, Saudara harus menjaga baik-baik hidup Saudara. Pertahankan 
supaya tetap dalam kondisi ‘hidup.’ Rasul Paulus berkata, “...tetaplah kerjakan 
keselamatanmu dengan takut dan gentar ...” (Filipi 2:12) Rasul Paulus juga berkata, “Tetapi 
aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil 
kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.” (I Korintus 9:27) 

Paulus sendiri mengerti bahwa kalau dia tidak menguasai dan menjaga dirinya baik-
baik serta tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dia akan ditolak oleh 
Tuhan!. Pada waktu bertemu dengan Tuhan, Dia akan berkata, “Aku tidak kenal kamu!...” 
Seperti dalam Matius 7:21-23 “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! 
akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku 
yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, 
bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan 
mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus 
terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-
Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”  

 



Biarlah setiap kita tidak mengalami hal yang seperti itu! Untuk itu kita harus 
menjaga baik-baik kehidupan kita. Perlu Saudara ketahui bahwa tidak semua orang yang 
namanya ‘Kristen’ itu  masuk sorga! Bahkan, tidak semua orang yang namanya ‘pendeta’ 
masuk sorga! Melainkan hanya mereka yang setia sampai akhir dan bertahan sampai 
kesudahannya. 

Yehezkiel 

Hari-hari ini kita harus lebih berhati-hati karena penghakiman dimulai dari rumah 
Allah sendiri. Yehezkiel diberi satu tugas oleh Tuhan untuk menjadi penjaga Israel. Dalam 
Yehezkiel 3:17-21 “Kalau nanti ada orang jahat, dan Aku memberitahukan kepadamu 
bahwa dia akan mati karena dosanya, dan kalau kamu tidak memberitahu kepada dia 
bahwa dia akan mati karena dosanya, maka dia akan benar-benar akan mati dalam 
dosanya. Tetapi karena kamu tidak memberitahu dia, maka nyawanya ditanggungkan ke 
atas kamu.  

Tetapi misalnya kamu memberitahu kepada orang jahat itu dan dia tetap jahat 
kelakuannya, dia akan mati dalam dosanya, tetapi kamu bebas karena Aku tidak akan 
menanggungkan nyawanya kepadamu!  

Sebaliknya kalau orang benar yang berbuat jahat, dia berbalik dari kebenarannya 
dan berbuat curang, maka Aku akan meletakkan batu sandungan di hadapannya. Dia akan 
mati di dalam dosanya dan Aku tidak akan mengingat-ingat kebenarannya lagi!”  

Perhatikan ini! Jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan berbuat curang, 
ketika dia mati Tuhan tidak akan mengingat-ingat kebenaran  yang pernah dilakukannya, 
dan dia akan masuk neraka! Dan kalau Yehezkiel tidak mengingatkan dia, nyawanya Tuhan 
tanggungkan ke atas Yehezkiel. Tetapi sebaliknya kalau Yehezkiel datang mengingatkan 
dan dia berbalik ke jalan yang  benar, maka nyawanya selamat! Dia diselamatkan dan 
nyawa Yehezkiel juga akan selamat. 

Saudara, kita juga adalah penjaga-penjaga Israel secara rohani. Sadarkah Saudara 
akan hal ini. Beranikah Saudara menegurnya kalau ada yang tidak beres? “Jangan takut” 
katakan saja apa yang Tuhan taruh di dalam hati Saudara. Hati-hati dengan hidup ini. 
Selama Saudara ada di dalam dunia ini, Saudara akan diberkati dengan berlimpah-limpah 
dan kelak Saudara akan masuk surga. 

Kebangkitan Kristus Adalah Mujizat Terbesar 

Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang 
ketiga Dia bangkit dari kematian dan Dia hidup! Kebangkitan Tuhan Yesus merupakan 
suatu mujizat yang terbesar; mujizat yang kreatif! 



Setiap kali Gembala Pembina pergi ke Garden Tomb, yaitu tempat yang dipercaya 
sebagai kuburan Tuhan Yesus dan mengadakan  Perjamuan Kudus untuk mengenang 
kembali apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Pemandu di tempat itu selalu berkata, 
“Kubur kosong itu berbicara tentang mujizat yang terbesar.” Kalau Tuhan Yesus mengalami 
mujizat yang kreatif, maka kita semua yang hidup seperti Kristus telah hidup, kita pasti 
akan mengalami mujizat yang besar yaitu mujizat yang kreatif! 

I Yoh 3:16 “Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah 
menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk 
saudara-saudara kita.” 

Dia telah menyerahkan nyawa-Nya supaya kita selamat. Jadi kita harus menginjil 
supaya orang lain selamat dan dalam melakukan hal itu kita tidak boleh menyayangkan 
nyawa kita. Dalam menginjil itu ada resikonya, tetapi kita tetap harus menginjil. Untuk 
menjadi saksi Kristus, kita tidak boleh menyayangkan nyawa kita.  

Wahyu 12:11 “Dan mereka mengalahkan dia oleh darah Anak Domba, dan oleh 
perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke 
dalam maut.”  

“Mereka” itu adalah kita dan “dia” itu ada-lah iblis. Sekarang mari kita ganti kata 
“mereka” dengan saya dan kata “dia” dengan iblis. “Dan saya mengalahkan iblis oleh darah 
Anak Domba, dan oleh perkataan kesaksian saya. Karena saya ti-dak mengasihi nyawa saya 
sampai ke dalam maut.” 

Tahun 2013 ini adalah tahun peperangan rohani yang luar biasa, dan senjata yang 
Tuhan berikan kepada kita dalam melawan iblis adalah: 

• Darah Anak Domba, sebab tanpa darah Anak Domba tidak mungkin kita menang melawan 
iblis. 

• Perkataan kesaksian kita. Ini bukan hanya sekedar bersaksi, tetapi bersaksi dengan tidak 
mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Kalau kita lakukan, maka iblis ‘keok’. Hari-
hari ini banyak anak-anak Tuhan yang dibuat ‘bulan-bulanan’ oleh iblis karena tidak tahu 
senjata untuk melawan iblis. Sekarang kita yang akan menelanjangi iblis! Yang selama ini 
kita dibuat ‘bulan-bulanan’ iblis, sekarang ganti iblis yang kita buat jadi ‘bulan-bulanan’ 
kita! 

Kisah Ester 

Ester adalah seorang Yahudi yang diangkat menjadi ratu, sedangkan Raja 
Ahasyweros bukan seorang Yahudi. Ester mempunyai seorang paman yang bernama 
Mordekhai. Haman adalah pejabat yang paling berpengaruh di dalam Kerajaan itu. Dia 



sangat membenci Mordekhai, sebab Mordekhai tidak mau menyembah sujud kepadanya! 
Hal ini membuat Haman marah luar biasa dan ingin membunuh Mordekhai. Tetapi dia 
berpikir, “Membunuh Mordekhai itu terlalu kecil, siapakah saya?” Oleh sebab itu Haman 
mau menghabisi seluruh orang Yahudi yang ada di dalam benteng Susan pada waktu itu. 
Lalu dia datang kepada Ahasyweros dan memberikan tawaran yang menarik, “Tuhanku 
raja, kita mempunyai rencana untuk menghabisi orang-orang Yahudi...” Haman kemudian 
membeberkan kejelekan-kejelekan daripada orang-orang Yahudi tersebut. Haman berkata 
pula, “... Dan para pejabat yang mengeksekusi ini, mereka akan menimbang 10.000 talenta 
yang akan disetor kepada perbendaharaan raja.” Raja tertarik dengan usul Haman tersebut 
dan dia menyetujui-nya, akhirnya raja dan dia mengesahkan keputusan itu pada tanggal 13 
bulan 1 (bulan Nisan). Dan pelaksanaan ‘genosida’ (pembantaian besar-besaran terhadap 
suatu suku bangsa) itu ditetapkan pada tanggal 13 bulan 12 atau bulan Adar. Jadi rupanya 
angka 13 ini termasuk dalam tahun 2013 adalah tahun peperangan yang dahsyat! 

Berita ini membuat orang Yahudi berseru-seru di hadapan Tuhan, “Tuhan, tolong 
kami..., Tuhan, tolong kami!” Ini adalah satu peperangan rohani yang dahsyat buat mereka. 

Begitu pula bagi Mordekhai. Mordekhai menyuruh orang untuk memberitahu Ester agar ia 
menghadap raja untuk membela bangsanya. Tetapi Ester menjawab, “Ada undang-undang 
kalau ada orang menghadap Raja Ahasyweros, laki-laki maupun perempuan, kalau dia 
tidak dipanggil tetapi dia datang, maka hukumannya hanya satu, yaitu hukuman mati. 



Kecuali Raja Ahasyweros mengulurkan tongkat emasnya, maka orang itu akan hidup. Dan 
saya untuk 1 bulan ke depan tidak ada jadwal untuk dipanggil oleh raja. Jadi bagaimana 
dengan saya?”  

Tetapi Modekhai berkata, “Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya 
engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada 
saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan 
dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin 
justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.”  

Mendengar itu, Ester mengambil satu tekad dan berkata, “Pergilah, kumpulkanlah 
semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan 
dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta 
dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap 
raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku 
mati.” Ini merupakan satu peperangan rohani, dan akhirnya semuanya dibalik oleh Tuhan! 
Mordekhai diangkat, Haman dihukum mati, Ester menjadi ratu atau permaisuri dan orang-
orang Yahudi yang tadinya harus dibunuh, mereka yang justru membunuh musuh-
musuhnya. Kemenangan terjadi secara luar biasa. Haleluya!    

Tuhan Yesus Berulang-ulang Menyatakan Diri 

Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang 
menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Apa maksud menampakkan diri berulang-
ulang? Untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Mengapa begitu lama, hingga 40 hari? Tidak 
cukupkah  hanya 2 - 3 hari atau seminggu lalu naik ke sorga? Karena banyak yang tidak 
percaya! Ini sangat menyedihkan! Termasuk Tomas yang tidak percaya pada waktu itu 
sehingga Tuhan Yesus harus datang secara khusus untuk Tomas. Murid yang seperti Tomas 
ini banyak karena itu Tuhan Yesus harus menyatakan diri kepada murid-muridnya secara 
berulang-ulang dengan tidak mengenal lelah.   

Sampai saat ini banyak orang yang tidak senang mendengar kabar tentang 
kebangkitan Tuhan Yesus! Alkitab katakan bahwa imam-imam kepada telah menyuap para 
prajurit yang menjaga kuburan Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus bangkit.  

Mereka memerintahkan, “Katakan bahwa mayat-Nya telah dicuri oleh murid-murid-
Nya!” dan berita itu telah beredar sampai sekarang. Oleh karena itulah Tuhan Yesus 
berulang-ulang menyatakan diri, “Aku hidup!” Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak hidup, kita  



tidak ada di sini hari ini. Sebab itu kita semua harus menjadi saksi-Nya. Dan kita juga harus 
berulang-ulang berbicara tentang isi Alkitab, karena banyak orang yang tidak percaya. 
Kadang-kadang memang ada reaksi pada waktu kita memberitakan. Hal ini dilakukan 
supaya mereka diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan.  



Membaca Firman Tuhan Setiap Hari 

Tuhan Yesus memenangkan peperangan dengan Firman Tuhan. Untuk menang 
melawan iblis, Saudara harus mengerti Firman Tuhan. Kalau Saudara tidak mengerti 

Firman Tuhan karena tidak belajar dan membaca Alkitab setiap hari, maka Saudara akan 
menjadi ‘bulan-bulanan’ iblis. Seharusnya Saudara yang membuat iblis jadi ‘bulan-bulanan 
kita. Mari kita membaca Firman Tuhan 

Dalam pertemuan Council of Eighteen daripada Church of God di Amerika baru-baru 
ini, salah satu yang dibicarakan adalah tentang membaca Alkitab. Mari kita belajar dan 
membaca Alkitab setiap hari dan nanti Tuhan yang akan memberikan pengertian bagi kita. 

Ada beberapa pandangan orang yang berbeda-beda mengenai isi dari Alkitab, yaitu: 

1. Rapture: Pre-tribulation, Mid-tribulation dan Post-tribulation. Kita percaya pada yang 
Pre-tribulation. 

2. Teologi Kristen: Neo-Orthodox, Limited Inspiration, Verbal Plenary. Kita percaya pada 
yang Verbal Plenary, artinya Alkitab ini adalah Firman Tuhan bukan yang mengandung 
Firman Tuhan. Jadi Alkitab adalah kebenaran mutlak, tidak pernah salah dimana seluruh 
pesan moral dan data-datanya akurat. Iblis tahu firman, tetapi Tuhan Yesus mengalahkan 
iblis dalam kondisi yang penuh dengan firman dan Roh Kudus. Kalau Saudara hanya penuh 
firman saja dan tidak penuh Roh Kudus, maka Saudara akan terkena serangan iblis.  

 



Gembalakan Domba-domba-Ku 

Pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kepada murid-murid-Nya yaitu Petrus, 
Yohanes dan Yakobus serta empat murid lainnya dilanda duka yang luar biasa karena 
ditinggal mati oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus pernah bicara bahwa Dia akan mati, 
tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit kembali, tetapi hal ini tidak masuk di pikiran 
mereka. Mereka menjadi putus asa, “Bagaimana kamu ini? Bagaimana guru sudah tidak ada 
lagi!” Dalam kondisi gundah gulana, akhirnya Petrus mengajak keenam murid lainnya, 
kembali ke profesi mereka yang semula yaitu menjadi nelayan. Semua setuju karena itu 
memang profesi mereka semula.  

Pada malam harinya mereka pergi mencari ikan di Danau Galilea. Alkitab berkata, 
semalam-malaman mereka mencari ikan tetapi tidak seekor pun yang ditangkap! Hal ini 
membuat mereka semua bertambah stress. Menjelang pagi mereka pulang, tiba-tiba 
terdengar suara dari tepi pantai, “Hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu!” Mereka yang 
ditanya begitu bertambah kesal. Sudah tidak mendapat apa-apa semalaman masih ditanya-
tanya lagi. Lalu dengan agak kesal mereka menjawab “Tidak ada!” Mereka tidak tahu 

bahwa yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus dan mereka tidak pernah menyangka bahwa 
itu Tuhan Yesus.   

Kemudian dengan suara lembut Tuhan Yesus berkata, “Kalau begitu tebarkan 
jalamu disebelah kanan perahu, maka engkau akan beroleh.” Yang luar biasa, mereka taat 
dan lakukan itu! Saudara, mungkin mereka tidak sadar: 

• Kalau malam saja tidak dapat ikan, apalagi di pagi hari? Artinya waktunya tidak tepat 
untuk mencari ikan. 



• Lokasinya sudah dekat pantai, yaitu tinggal 200 hasta atau 90 meter dari pantai dimana 
airnya dangkal. Artinya tempatnya pun tidak tepat untuk mencari ikan! 

• Siapa yang menyuruh? Mengapa mereka tiba-tiba mentaatinya? 

Dari kejadian diatas yang mereka lakukan adalah taat. Mengapa mereka taat? 
Karena mereka intim dengan Tuhan sehingga mereka mau melakukannya. Orang yang 
hidup intim dengan Tuhan bukan berarti akan bebas dari masalah, tetapi justru bisa saja 
mengalami masalah-masalah yang berat seperti yang dialami murid-murid Tuhan Yesus.  

Tapi satu hal, ketika Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar, yang penting 
adalah kita peka terhadap suara Tuhan. Untuk mendengarkan suara Tuhan itu biasanya 
terasa susah sebab suara iblis akan lebih banyak ter-dengar daripada suara Tuhan. Inilah 
keuntungan orang yang hidup intim dengan Tuhan, ditengah-tengah situasi yang seperti 
itu, karena keintiman dengan Tuhan, maka suara Tuhan lebih bisa ‘terdengar’. Yang luar 
biasa, kita bisa mengenali ‘suara’ yang pernah dia dengar sebelumnya, sehingga dia bisa 
taati. Dan apa yang terjadi? Mujizat yang kreatif terjadi! Meskipun waktu dan tempatnya 
tidak tepat tetapi justru 153 ekor ikan yang besar-besar mereka tangkap. Haleluya! 

Akhirnya yang terlebih dahulu menyadari bahwa itu Tuhan Yesus adalah Yohanes, 
yaitu murid yang dikasihi Tuhan. Dia berkata “Itu Tuhan! Itu Tuhan Yesus!” Ketika Petrus 
mendengar itu, dia yang tadinya tidak berpakaian langsung memakai bajunya dan terjun ke 
dalam air. Dia tidak peduli kepada 153 ekor ikan tadi yang berbicara tentang berkat-berkat 
secara jasmani atau materi. Dia tidak peduli! Tetapi dia lebih peduli untuk datang menemui 
Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab inilah pergumulan Petrus. Dia mengalami ‘guilty feeling’ 
yang luar biasa akibat menyangkal Tuhan Yesus. Itulah yang membuat Petrus stress-nya 
lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya. Mengapa Petrus melakukan itu? Karena dia 
merasakan kesalahan yang luar biasa. 

Pada waktu perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan 
Yesus berkata, “Sebentar lagi kamu semua akan tergoncang imannya karena Aku”. Tetapi 
Petrus yang nomor satu berkata, “Mereka semua boleh tergoncang imannya, tetapi saya 
tidak!” Tuhan Yesus lalu menjawab, “Petrus... Petrus, sebelum ayam berkokok kamu sudah 
menyangkal aku tiga kali!” Namun Petrus tetap berkata, “Mana bisa? Saya akan mati 
bersama dengan Tuhan!” Ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan itu benar-benar terjadi. 
Petrus menyangkal Tuhan Yesus tiga kali dan pada waktu ayam berkokok dia baru 
menyadarinya.  

Saat itu, Tuhan Yesus menoleh kepada Petrus dan mata Tuhan Yesus beradu 
pandang dengannya, Petrus teringat apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus sehingga dia 
menangis tersedu-sedu, “Tuhan, ampuni saya... ampuni saya! Saya tidak bermaksud 
demikian... ampuni saya... ampuni saya!” Itulah Petrus, dia bukanlah Yudas. Yudas itu sudah 



merencanakan sesuatu yang jahat kepada Tuhan Yesus karena dia cinta akan uang. Yudas 
itu menyerahkan uangnya kembali gara-gara dia mendengar bahwa Tuhan Yesus akan 
dihukum mati. Ketika Tuhan Yesus dipukuli, dia tidak peduli. Tapi Petrus bukanlah orang 
yang demikian, perasaannya itu terus dibawanya sehingga pada waktu dia tahu bahwa 
yang di tepi pantai itu adalah Tuhan Yesus dia langsung meninggalkan pekerjaannya. 
Ketika itu Tuhan Yesus datang memang untuk ketujuh murid-Nya, tetapi yang terpenting 
adalah Ia datang kepada Petrus untuk memulihkannya. 

“Apakah Engkau Mengasihi Aku?” 

Pada waktu Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus berdua, Tuhan Yesus bertanya, 
“Petrus, apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada mereka?” Dalam bahasa 
Indonesianya tertulis seperti itu, tetapi dalam bahasa Inggrisnya memiliki arti yang 
berbeda satu dengan yang lainnya. “Do you love Me more than these?” Kata ‘these’ artinya 
apapun yang kita miliki. Jadi kalau diterjemahkan menjadi, “Apakah kamu mengasihi Aku 
lebih dari apa yang kamu miliki seperti uang, harta, kedudukan, dsb?” Tetapi jawab Petrus, 
“Tuhan, aku mengasihi Engkau”. Tiga kali Tuhan Yesus bertanya demikian, “Peter, do you 
love Me more than these?”  Tuhan Yesus memakai 2 kata dalam bahasa Gerika-nya tentang 
kata “mengasihi” di sini, yaitu ‘Agape’ dan ‘Filia’. Memang mengasihi Tuhan itu harus 
dengan kasih ‘Agape’ dan kasih ‘Filia’. 

• Kasih ‘Agape’ adalah kasih secara rasional dan bertujuan terutama dari pikiran dan 
kehendak. 

• Kasih ‘Filia’ adalah kasih yang timbul karena hubungan yang erat atau intim. 

Jadi kita mengasihi Tuhan bukan hanya karena kita tahu bahwa Dia yang 
menyelamatkan kita. Kalau seperti ini artinya kita belum terlalu mengenal Tuhan Yesus. 
Tetapi kita merasa ‘harus’ dan dengan kemauan, “Saya harus mengasihi... saya harus 
mengasihi!” artinya dengan kehendak. 

Itu tidak cukup! Karena kita juga harus mengasihi Tuhan dengan kasih Filia. Caranya 
adalah kita harus bergaul erat dengan Dia, melalui pembacaan Firman Tuhan, berdoa, 
memuji dan menyembah Tuhan serta melalui proses yang terjadi dalam hidup ini, maka 
kita akan semakin intim dengan Tuhan.  

Tuhan  berkata “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap 
jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.” 

• Dengan segenap hati, artinya perasaan (terkait ke filia) 

• Dengan segenap jiwa, artinya kehendak (terkait ke agape) 

• Dengan akal budi, artinya pikiran (terkait ke agape) 



Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus berkata, “Kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasih 
filia dan kasih agape. Jangan berhenti hanya di agape, tetapi Saudara harus terus hingga 
filia. Amin!” 

Setelah tiga kali Tuhan Yesus bertanya, “Do you love Me more than these?” Tuhan 
Yesus selalu berkata. “Gembalakanlah domba-domba-Ku!” Di sini ada sesuatu yang 
menarik, dimana Tuhan Yesus berkata, “Gembalakan domba-domba-Ku!” sampai 3 kali 
kepada Petrus dan Tuhan mengajar seperti apakah model domba-domba-Nya itu. Tuhan 

Yesus mengajar demikian:  

1. “Feed My lambs...”, yang artinya beri makan anak domba-Ku 

2. “Tend My sheep...”, yang artinya pelihara domba-domba-Ku. 

3. “Feed My sheep...”, yang artinya beri makan domba-domba-Ku 

Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa ada 3 golongan yang akan 
digembalakan, yaitu: 



1. Anak-anak domba. Mereka ini harus diberi makan karena mereka masih anak-anak. 
Anak-anak disini artinya orang-orang yang baru kenal Tuhan Yesus yaitu orang-orang yang 
pengenalan akan Tuhan itu masih baru. 

2. Orang-orang yang sudah lama kenal Tuhan Yesus atau menjadi orang Kristen tetapi 
masih perlu diberi makan. 

3. Orang-orang yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus dan sudah dewasa sehingga Tuhan 
menyuruh untuk memeliharanya. 

Dari ketiga golongan ini mana yang lebih sulit digembalakan? Yang paling susah 
adalah mereka yang sudah lama menjadi Kristen tetapi masih seperti anak-anak! Ini seperti 
orang tua yang sudah ada kumis atau jenggotnya, tetapi masih pakai dot untuk minum 
susu. Kita mungkin tertawa, tetapi jangan-jangan bisa jadi itu adalah kita sendiri? Dan 
kalau masih ada yang seperti itu, mari kita cepat berubah dan menjadi dewasa. Oleh sebab 
itu Alkitab berkata, “...dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.” (Amsal 3:5). 
Atau sebaliknya, karena sudah lama ikut Tuhan Yesus maka teori-teori Firman Tuhan 
sudah tahu semua, tetapi sayangnya tidak dipraktekkan. Berbeda dengan yang masih anak-
anak, karena awalnya mereka memang tidak tahu tetapi begitu mereka diberitahu mereka 
langsung mengikuti. Dan ini lebih mudah tentunya, namun yang lebih mudah lagi adalah 
mereka yang sudah lama kenal Tuhan Yesus dan sudah dewasa. Begitu mereka ditegur, 
tanpa harus keras-keras menegurnya, sudah langsung mengerti, seperti Daud.  

Hari-hari ini selain Tuhan mau kita belajar tentang dasar-dasar Firman Tuhan, juga 
supaya pengertian kita semakin meningkat. Karena Dia segera datang untuk yang kedua 
kali dan sedang mempersiapkan gereja-Nya menjadi gereja yang dewasa, yaitu gereja 
mempelai Kristus.  

Empat puluh hari setelah Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang yang 
menyatakan bahwa Dia hidup dan disaksikan oleh murid-murid-Nya. Dia naik ke surga. 
Pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus naik adalah: “Tetapi kamu akan menerima kuasa, 
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 
seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” Kis 1:8. Amin. (Sh)  
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KALAHKAN IBLIS DENGAN FIRMAN TUHAN 
 

Mengetahui bahwa diri-Nya telah mendapatkan amanat, diutus dan diurapi oleh Allah untuk 
meng-hancurkan pekerjaan iblis, kemanapun Yesus menyerang pekerjaan musuh, Ia menghadapi 
setan dan mengambil otoritas atas kuasa setan dengan mengucapkan Firman Tuhan. 

Ketika menghadapi kuasa musuh, Dia tidak mengucapkan kata-kata-Nya sendiri, Ia 
mengucapkan firman yang Bapa perintahkan untuk dikatakan-Nya. Ia berkata, “Sebab Aku berkata-
kata bukan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, yang mengutus Aku, Dialah yang memerintahkan Aku 
untuk mengatakan apa yang harus Aku katakan dan Aku sampaikan.  Dan Aku tahu, bahwa 
perintah-Nya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang Aku katakan, Aku menyampaikannya 
sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepada-Ku." (Yoh 12:49-50).  

Pada saat Yesus mengatakan firman yang telah Bapa berikan kepada-Nya, Ia tidak pernah 
merasa ragu atau bertanya-tanya apakah yang dikatakan-Nya akan terjadi atau tidak. Ia tahu Ia 
sudah mengucapkan firman dari Yehova, Allah yang Mahakuasa.  

Allah berfirman melalui Yesaya kepada bangsa Israel: “Sebab seperti hujan dan salju turun 
dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang 
mau makan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku 
dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa 
yang Kusuruhkan kepadanya.” (Yesaya 55:10-11). 

Tuhan ingin agar bangsa Israel mengetahui bahwa firman yang diucapkan-Nya bukanlah 
kata-kata yang mati, kosong dan tidak berguna; tapi firman itu penuh kehidupan... firman itu 
berkuasa dan akan menghasilkan apa yang dikehendaki-Nya dan menggenapi rencana-Nya atas 
muka bumi ini. Yesus tahu bahwa firman yang Tuhan berikan untuk diucapkan-Nya penuh dengan 
kehidupan dan ketika dikatakan kata itu keluar dari mulut-Nya, firman itu akan menghasilkan 
sesuatu dan menggenapi rencana Tuhan bagi-Nya.  

Firman Tuhan senjata yang mematikan yang akan mengusir setan. 

Seperti seorang pahlawan gagah perkasa yang menghadapi musuh dalam medan 
peperangan, sementara Yesus menghadapi setan, firman yang keluar dari mulut-Nya penuh kuasa, 
bagaikan senjata yang mematikan yang mengenai dan memaksa setan keluar. Salah satu 
konfrontasi terbesar antara Yesus dan setan terjadi di awal pelayanan Yesus. Yesus dengan jelas 
mewahyukan bagaimana kita dapat menghadapi setan dalam setiap pencobaan, setiap godaaan, 
setiap serangan dan meraih kemenangan total seratus persen. 

Setan tahu bahwa Yesus sudah diutus dan diperintah Allah untuk mengalahkan dirinya dan 
ia harus mencoba menggagalkan Yesus menggenapi kehendak Allah. Yesus tahu siapa setan itu dan 
mengapa ia ada di sana. Ia tahu setan adalah pendusta, pembohong dan datang untuk mencobai-



Nya agar berdosa melawan Tuhan. Ini bukan pertemuan yang terjadi secara kebetulan. Yesus tidak 
terkejut menghadapi-nya... Yesus sudah siap.  

Perhatikan strategi yang Yesus gunakan untuk memenangkan peperangan itu. Tiga kali 
setan menyerang Yesus, mencobai-Nya untuk berdosa melawan Allah dan tiga kali Yesus 
mengambil otoritas atas setan dan mengucapkan firman Allah yang tertulis.  

Ketika Setan menantang Yesus untuk membuktikan bahwa diri-Nya adalah Anak Allah 
dengan mengubah batu menjadi roti. Yesus mengucapkan “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari 
roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah."(Matius 4:4). Setan sekali lagi 
menantang Yesus untuk membuktikan bahwa Ia adalah Anak Allah dengan menjatuhkan diri-Nya 
dari puncak Bait Allah. Yesus mengucapkan firman “Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai 
Tuhan, Allahmu!" (Matius 5:7). Dan yang terakhir setan berjanji akan memberikan kepada Yesus 
segala kerajaan dunia jika Yesus mau sujud menyembah kepadanya. Yesus tahu bahwa setan adalah 
pendusta dan pembohong. Ia menempatkan setan pada tempatnya. Sekali lagi Yesus mengucapkan 
firman “Enyahlah, Iblis! Sebab ada tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya 
kepada Dia sajalah engkau berbakti!" (Mat 5:10). 

Apa yang terjadi ketika Firman Allah diperkatakan?  

Pada saat Firman Allah diperkatakan maka:  

1.  Suatu api akan menelan musuh-musuh Allah (Yeremia 5:14) 

2. Bagaikan sebuah palu yang akan menghancurkan rintangan-rintangan dan halangan-halanagan 
yang setan letakkan pada jalan Saudara (Yeremia 23:29) 

Kuasa itu ada di dalam Firman Tuhan... ucapkanlah firman itu di dalam Nama Yesus 

Gereja mula-mula menghadapi dan mengalahkan setan dengan mengucapkan firman Tuhan. 
Karena mereka telah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi (Lukas 24:49). Petrus 
menyembuhkan orang lumpuh yang terbaring di dekat pintu gerbang dengan berkata “... dalam 
nama Yesus Kristus, orang Nasareth itu, berjalanlah!” (Kisah Para Rasul 3:6).  

Di Lida, ia menemukan seseorang yang sudah delapan tahun terbaring di tempat tidur 
karena lumpuh. Ia mengucapkan firman: “...Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau; 
bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu?” (Kis 9:34) dan masih banyak mujizat lain yang 
terjadi. 

Di dalam gereja saat ini orang-orang Kristen telah diajarkan untuk “mengucapkan Firman” 
dan “mengatakan Firman” tapi sedikit sekali yang mengalami hasil yang sama dengan Gereja mula-
mula. Mengapa? Karena iblis memutarbalikkan atau mencampurkan Firman Tuhan dengan doktrin 
dan teologi buatan manusia.  

 



 

FIRMAN TUHAN 

Alkitab adalah Firman Tuhan yang tertulis tetapi kitab tersebut tidak mengandung setiap 
kata yang Tuhan pernah ucapkan, atau segala sesuatu yang Yesus katakan dan lakukan ketika Ia ada 
di atas muka bumi ini. 

Alkitab adalah suara Tuhan bagi kita, tapi jangan batasi pengertian Saudara dengan berpikir 
bahwa kitab tersebut mengandung seluruh firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya firman yang 
tertulis, Alkitab; tetapi Firman itu adalah Allah sendiri, Firman yang hidup. Firman yang tertulis dan 
Firman Tuhan yang hidup tidak dapat dipisahkan!. 

Gereja mula-mula tidak memiliki Alkitab yang tertulis seperti yang kita punya saat ini. 
Tetapi mereka mengucapkan firman Tuhan... apa yang mereka telah lihat dan dengar mengenai 
Yesus. 

RHEMA DAN LOGOS 

Ada dua kata dalam bahasa Ibrani yang dipergunakan dalam Alkitab yang akan menolong 
Saudara memahami lebih baik apakah firman Tuhan itu...”Rhema” dan “Logos” 

1. LOGOS 

Kata ini dipergunakan dalam Perjanjian Baru dan mengandung dua pengertian: 

a. Kata itu mengekspresikan Allah melalui pernyataan dari Allah sendiri atau dari Kristus. “Logos” 
adalah “perkataan Tuhan” atau kehendak Tuhan yang dinyatakan.  



b. Logos juga digunakan untuk menunjuk kepada Yesus Kristus yang adalah Firman Allah yang 
hidup.” Pada mulanya adalah Firman (Logos); Firman itu (Logos) bersama-sama dengan Allah dan 
Firman itu (Logos) adalah Allah... Firman itu (Logos) telah menjadi manusia, dan diam di antara 
kita... (Yoh 1:1,14) 

2. RHEMA 

Kata “Rhema” digunakan dalam Perjanjian Baru menunjuk kepada “Apa yang sudah diucapkan”.  Itu 
adalah suatu perkataan, suatu janji atau suatu ayat pribadi yang Roh Kudus ingatkan kepada kita 
pada saat kita membutuhkannya... firman yang diucapkan oleh Allah.     

Kuasa Firman Tuhan 

• Firman Tuhan tidak dapat ditawan. 

Firman Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang tidak dapat dikalahkan adalah hal yang 
tidak dapat dikalahkan atau ditawan. 

Dari zaman ke zaman, manusia telah berusaha untuk menghapuskan Alkitab ... firman Allah 
yang tertulis... dari muka bumi ini. Mereka telah merobek-robeknya... melarang peredaran-nya di 
negara mereka... membakarnya... menghilangkan kepercayaan kepadanya... menyebutnya sebagai 
mitos dan cerita isapan jempol. Manusia berusaha memutarbalikkan isi Kitab Suci dan 
mencampurkannya dengan doktrin-doktrin mereka. Bagaimanapun hebatnya serangan itu, firman 
Tuhan masih tetap bertahan. Firman itu tidak kehilangan kuasa-Nya!.  

Setan tidak dapat menghentikan firman Tuhan dalam perkembangannya. Rencana-Nya 
tidak dapat digagalkan, firman Tuhan makin berkembang: “Dengan jalan ini makin tersiarlah 
firman Tuhan dan makin berkuasa.” (Kis 19:20). Paulus dirantai, tapi firman Tuhan tidak dapat 
dirantai... firman itu tidak dapat dan tidak akan pernah terbelenggu.  

• Firman Tuhan tidak dapat ditahan dan tidak  dapat gagal 

Sesuai dengan rencana akhir zaman-Nya, ia berjanji “Sekali lagi” Ia akan menggoncangkan 
bumi ini. Hal ini memberitahukan kita bahwa goncangan ini akan datang. Setiap pelayanan akan 
digoncangkan. Setan tidak melakukan goncangan ini, tetapi Tuhan yang melakukannya. Tujuan dari 
goncangan ini adalah untuk melihat hal-hal di dalam diri kita yang harus dibuang dan dibersihkan 
oleh Tuhan, sehingga gereja dapat berdiri tanpa noda, tanpa kerut dan tanpa cacat di hadapan tahta 
Allah. Semuanya akan digoncangkan dan hanya ada satu hal yang akan membantu Saudara untuk 
tetap bertahan ketika sekeliling Saudara digoncangkan... firman Allah yang tidak dapat gagal dan 
tidak dapat ditahan!. Kata “tidak dapat gagal” berarti tidak ada kemungkinan salah, tidak 
mengandung kebohongan atau kemungkinan salah arah. 

Jangan meletakkan kepercayaan Saudara kepada seorang manusia, kepada hal-hal yang 
dapat berubah, kepada hal-hal yang mengandung kemungkinan untuk salah; mereka dapat 
membohongi dan salah arah dalam memimpin Saudara. Tuhan tidak pernah merencanakan 
Saudara untuk kalah. Segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan digoncangkan, tetapi Saudara 



yang sudah diperkuat iman Saudara dengan firman Tuhan yang tidak dapat digagalkan dan tidak 
dapat ditahan, tidak akan tergoncangkan. 

TUHAN TELAH MEMGURAPI KITA UNTUK MENGUCAPKANNYA 

Iman adalah suatu kenyataan, tapi iman juga adalah suatu tindakan!. Saudara tidak boleh 
mengucapkan kata-kata Saudara sendiri atau berbicara di dalam kuasa dan otoritas Saudara 
sendiri. Saudara harus mengucapkan firman yang Tuhan berikan kepada Saudara untuk diucapkan. 
Ia akan mengingatkan Saudara tentang firman “Rhema” untuk Saudara ucapkan.  

Biarlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Saudara menghancurkan kubu pertahanan 
musuh. Biarlah firman Tuhan di dalam mulut Saudara menjadi kehidupan bagi mereka yang 
berteriak dan yang berseru-seru dan yang tidak mempunyai pengharapan.  

Bangkitlah sebagai pahlawan yang gagah perkasa dipersiapkan dan siap untuk menghadapi 
musuh dan menguasai negeri. Amin 

Sumber : “strategi Peperangan Rohani 2 “, Morris Cerullo 



KUASA NAMA YESUS 
Dua ribu tahun yang lalu, Yesus mengalahkan setan. Setan dan semua penguasa kegelapan 

telah dilucuti kuasanya atas kita. Dia juga memberikan kuasa yang tidak dapat dihancurkan di 
dalam Nama di atas segala nama. Melalui nama itu kita peroleh jalan masuk kepada kuasa dan 
otoritas yang sama yang Yesus miliki, duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus memberi kita hak dan 
otoritas yang sah untuk menggunakan nama-Nya. Sembilan puluh persen dari orang Kristen yang 
ada saat ini tidak menyadarinya. Nama Yesus hanya digunakan sebagai penutup yang harus 
diucapkan pada akhir suatu doa. 

KUASA NAMA YESUS 

Saat ini Tuhan sedang membangkit-kan suatu pasukan orang-orang percaya yang telah 
menerima wahyu tentang kuasa dan otoritas yang mereka miliki di dalam nama Yesus, yang 
menyatakan nama-Nya ke manapun mereka pergi, yang hidup, berkuasa dan memerintah dalam 
nama-Nya!. Kita harus menyatakan dan memproklamirkan nama-Nya yang ada di atas segala nama.  

YESUS ‘MENYATAKAN’ NAMA ALLAH 

Zaman dulu nama merupakan suatu yang sangat penting karena nama itu mewakili 
kepribadian. Nama merupakan sesuatu yang penting bagi Allah. Sesudah Dia membuat suatu 
perjanjian dengan Abram, Dia mengubah nama itu menjadi ‘Abraham’ yang berarti “bapa sejumlah 
besar bangsa” (Kej 17:5). ‘Yakub’ berarti “seseorang yang mengambil tempat dan menawarkan 
sesuatu sebagai gantinya.” Setelah pengalamannya bersama malaikat, Allah mengganti namanya 
menjadi ‘Israel’ berarti “memerintah bersama Allah” (Kej 32:28).  

Di bawah ini kita akan melihat bagaimana Kristus menyatakan nama-Nya dan membuat 
nama-Nya dikenal di seluruh dunia. 

1. YAHWEH/ YEHOVA 

“Tuhan, Allah yang kekal yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang”. Nama ini sangat 
kudus sehingga penulis Yahudi yang menyalin naskah dari Alkitab tidak pernah mengucapkan-nya. 
Kata “Yahweh” di ambil dari suatu kata Ibrani yang berarti “ada” (to be). Nama Yahweh berarti 
“Aku” yang menyatakan Tuhan sebagai Allah yang keberadaan-Nya kekal, yang selalu ada dan akan 
selalu ada... tanpa awal dan akhir. Tidak pernah berubah dari kekal sampai kekal.  

Ia adalah Anak Allah yang kekal yang ada bersama-sama dengan-Nya dari permulaan alam 
semesta. “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu 
adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia, dan 
diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya...” (I Yoh 1:1-2,14).  

Ketika murid-murid berkotbah atau mengajar sesuatu mengenai Yesus, mereka 
menggunakan nama yang kudus ini “Tuhan” untuk menunjuk kepada Yesus bukan sebagai suatu 
gelar untuk menggambarkan tuan duniawi tetapi menunjuk bahwa Dia adalah Tuhan, keberadaan-
Nya adalah Allah sendiri. 



2. YEHOVA ELOHIM 

“Tuhan adalah Allah... keberadaan Sang Pencipta”. Berfirmanlah Allah (Elohim): “Baiklah 
Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita...” (Kej 1:26). Yohanes juga mendapat 
wahyu tentang Yesus sebagai pencipta. Ia berkata, “Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia 
tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.” (Yoh 1:3). Yesus ada sebelum 
dasar-dasar bumi ada. Ia bersama dengan Allah Bapa dari sejak mulanya dan melalui Dia Allah 
menciptakan alam semesta.  

Pada waktu Yesus meredakan angin ribut di danau, Ia menyatakan diri-Nya sebagai “Yehova 
Elohim” dengan memerintahkan angin dan danau itu untuk mentaati Dia (Mat 8:23-27) 

3. EL SHADDAI 

“Allah Maha kuasa” Yesus menyatakan nama Allah “El Shaddai” ... Allah Mahakuasa... ketika 
Ia berdiri di depan kubur Lazarus dan memerintahkan kehidupan untuk kembali memasuki jasad 
Lazarus sesudah dikuburkan selama empat hari. 

Pada hari kebangkitan-Nya, kuasa “El Shaddai” ... kemahakuasaan, kekuatan, dan 
keberadaan Allah... dinyatakan di dalam tubuh Yesus ketika Ia membangkitkan-Nya dari kematian. 

Saat ini Yesus adalah El Shaddai... Allah “Mahakuasa” (Yes 9:6). Ia adalah “kebangkitan dan 
hidup” (Yoh 11:25). Ia adalah sumber kekuatan kita dan kita berdiam di dalam Dia, kita menghisap 
kekuatan dan kebutuhan kita dari pada-Nya.  

4. YEHOVA JIREH 

“Tuhan akan mencukupkan”. Nama ini menyatakan kemampuan dan kerinduan Tuhan 
untuk mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhan-Nya. Tuhan menyatakan diri-Nya sebagai 
Yehova Jireh kepada Abraham dengan memberikan seekor anak domba untuk dikorbankan 
menggantikan Ishak. Di padang gurun, Ia menyatakan diri-Nya kepada Elia sebagai Yehova Jireh 
dengan mengirimkan seorang malaikat untuk membawa roti dan air kepadanya. 

Yesus menyatakan nama “Yehova Jireh” ketika Ia melipatgandakan lima roti dan dua ikan 
untuk memberikan makan kira-kira lima ribu orang, bersama dengan wanita-wanita dan anak-anak 
(Mat 14:15-21). Ketika murid-murid-Nya mencari ikan semalam-malaman dan tidak mendapatkan 
seekorpun, Yesus membuat mereka menangkap sangat banyak ikan (Luk 5:4-9). 

5. YEHOVA RAFA 

“Tuhan adalah penyembuh”. Tuhan menyatakan diri-Nya kepada bangsa Israel sebagai 
penyembuh mereka. Ia berkata, “...Akulah Tuhan (Yehova Rafa) yang menyembuhkanmu” (Kel 
15:26). 

Yesus menyatakan... mewahyukan dengan jelas dan membuat dikenal... nama Tuhan Yehova 
Rafa, sementara Ia pergi dari suatu desa ke desa yang lain, menyembuhkan segala penyakit. 
Sementara Ia mencelikkan mata yang buta, memulihkan pendengaran, membuat orang timpang 



berjalan dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai roh jahat, Ia menyarankan kepada dunia 
bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan dan bahwa Ia mempunyai kuasa untuk 
menghancurkan pekerjaan musuh dan menyembuhkan semua orang yang percaya kepada-Nya.  

Saat ini Yesus adalah penyembuh kita. Melalui bilur-bilur-Nya kita sudah disembuhkan! 
(Yes 53:5). 

6. YEHOVA NISSI 

“Tuhan adalah pemenang”. Nama ini mewahyukan Allah sebagai pembebas Yang 
Mahakuasa atau pemenang yang selalu mengalahkan musuh-musuh umat-Nya. Ketika bangsa 
Amalek mendatangi untuk menghancur-kan bangsa Israel, Musa berdiri di atas gunung dan 
mengangkat tongkat Tuhan sebagai suatu peringatan kepada bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang 
berperang bagi mereka dan akan memberikan kemenangan. Sesudah Tuhan memberi mereka 
kemenangan terhadap bangsa Amalek, Musa mendirikan sebuah mezbah untuk menghormati 
Yehova Nissi. Selama bangsa Israel taat kepada-Nya, Yehova Nissi, mengalahkan musuh-musuh 
mereka dan membuat mereka berkemenangan.  

Yesus menyatakan Tuhan sebagai pemenang Yang Mahakuasa, Ia menghadapi setan, 
mengalahkan setan dan melucuti kuasa setan atas kita; Ia menghancurkan kuasa dosa, penyakit dan 
kematian. Ia telah mengalahkan setan dan memberikan kepada kita kemenangan mengatasi dia.  

STRATEGI IBLIS 

Ada kuasa di dalam nama Yesus! Gereja mula-mula mempunyai wahyu tentang kuasa dan 
otoritas yang ada di dalam nama Yesus. Seperti suatu barisan tentara yang gagah perkasa, mereka 
berbaris ke tengah bangsa-bangsa menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir setan dan 
memproklamirkan pengampunan dalam nama Yesus. 

Gereja mula-mula maju di dalam nama Yesus “Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman 
itu dengan tanda-tanda yang menyertainya”(Mrk 16:20). Pada hari Pentakosta, Petrus berkotbah 
tentang pertobatan dan membaptiskan orang-orang di dalam nama Yesus, waktu itu saja tiga ribu 
jiwa ditambahkan kepada Gereja. Petrus dan Yohanes berjalan menuju Bait Allah, Petrus 
menggunakan kuasa nama Yesus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh di dekat pintu gerbang 
Bait Allah dan meminta-minta.  

Perhatikan strategi setan!!! Ia takut kepada nama Yesus. Ia tahu ada kuasa di dalam nama 
Yesus yang akan menaklukkan dirinya. Petrus dengan jelas menyatakan kepada mereka bagaimana 
karena nama dan melalui kuasa dan otoritas Yesus Kristus dari Nazaret hal itu terjadi. Bukan hanya 
ada kesembuhan di dalam nama-Nya, tapi satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus 
yang sudah mereka salibkan. “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.” (Kis 4:12) 

 

 



Setan berusaha menghentikan Gereja agar tidak menggunakan nama Yesus 

Banyak orang yang saat ini menyatakan bahwa mujizat-mujizat itu hanyalah milik gereja 
mula-mula. Bagaimana mungkin? Orang lumpuh dan banyak orang lainnya sudah disembuhkan 
melalui dan oleh kuasa dan otoritas nama Yesus. Nama Yesus saat ini masih tetap mempunyai 
kuasa yang sama seperti dahulu. Mujizat tidaklah berhenti terjadi. Saat ini masih tetap ada 
keselamatan, kesembuhan dan kebebasan dalam nama Yesus.  

Strategi setan belumlah berubah. Ia membenci nama Yesus. Ia tahu bahwa pada saat gereja 
bangkit di dalam kuasa dan otoritas nama Yesus, ia harus mundur. Ia tidak menginginkan apa-apa 
selain Saudara berhenti mengenal kuasa dan otoritas yang menjadi milik Saudara di dalam nama 
Yesus. Ia tahu bahwa Saudara mempunyai kuasa dan otoritas atas dirinya di dalam nama Yesus dan 
bahwa segala sesuatu di surga, di bumi dan di neraka harus taat kepada Nama itu.  

Bagaimana setan membuat supaya kita berhenti menggunakan nama Yesus? 

1. Mereka membuat manusia melangkah di dalam kekuatan mereka sendiri 

2. Mereka membuat manusia supaya tidak menghadapi musuh di dalam nama Yesus.  

Padahal Yesus menyatakan dirinya melalui nama-Nya. Tempat pertama di mana Saudara 
harus mulai menggunakan kuasa dan otoritas nama Yesus itu adalah di dalam situasi yang Saudara 
hadapi... peperangan yang Saudara hadapi. Tuhan sedang membangkitkan orang-orang yang akan 
mempraktekkan apa yang mereka ucapkan! Apapun situasi yang Saudara hadapi, Tuhan tidak 
pernah merencanakan Saudara untuk mengalami kekalahan! Musa tidak pergi di dalam namanya 
sendiri. Ia tahu ia tidak dapat menghadapi tantangan yang hebat itu dengan kekuatannya sendiri. 
Daud maju ke medan peperangan dengan mengetahui bahwa ia akan menang karena ia pergi di 
dalam nama Tuhan semesta alam. Asa, raja Yehuda, maju berperang melawan orang-orang Etiopia, 
ia tidak maju di dalam namanya sendiri, tetapi ia berseru kepada Tuhan.  

Ketika Yesus menghadapi setan, Ia tahu ia tidak akan kalah karena Ia menghadapi setan di 
dalam kuasa dan otoritas Bapa-Nya.  

Ingatlah, Saudara harus maju ke medan peperangan di dalam nama-Nya untuk 
menaklukkan musuh yang sudah dikalahkan. ** 

Sumber : Berbagai Sumber 

 

 

 

 

 



APAKAH DOA MENGUBAH SESUATU? 

 


