
Pesan Gembala 

BERJAGA-JAGALAH 
 Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

 Pesan Tuhan kepada kita Gereja-Nya yaitu kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu 

umat yang layak bagi-Nya. Berarti kita harus menjadi umat yang layak bagi-Nya. Kata kunci yang 

Tuhan Yesus memberikan adalah “Berjaga-jagalah!!!” 

 “Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan 

Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, 

kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu 

akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pulalah halnya 

kelak pada kedatangan Anak Manusia ... karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak 

kamu duga.” (Matius 24:37-44). 

  Ayat di atas ini berbicara tentang pengangkatan gereja. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus 

akan datang ke dalam dunia ini, tetapi kedatangan-Nya untuk kali yang kedua akan dibagi menjadi 

2 tahap.  

1. Tahap Pertama 

 Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan Dia akan mengangkat gereja-Nya yaitu mereka 

yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pada akhirnya nanti Gereja-Nya akan bertemu dengan 

Tuhan Yesus muka dengan muka dan sejak itu kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-

lamanya.  

2.  Tahap Kedua  

 Tuhan Yesus bersama-sama dengan Gereja-Nya yang dulu terangkat akan turun dan 

menginjakkan kakinya di bumi ini yaitu di Bukit Zaitun sebelah Timur Yerusalem dan setelah itu 

Tuhan Yesus akan memerintah di bumi ini sebagai Raja selama 1000 tahun.  

RAPTURE 

 “Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan 

melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai 

mereka yang diam di bumi.” (Why 3:10) 

 Pada waktu itu, setelah Gereja Tuhan diangkat sebab akan datang hari pencobaan ke dalam 

dunia untuk mencobai mereka yang ada di dunia ini. Hari pencobaan berbicara tentang hari 

kesengsaraan besar. 

 Pada waktu itu cawan murka Allah turun  dan akan terjadi sesuatu yang belum pernah 

terjadi, siksaan yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah dan tidak akan terjadi lagi. 



 Tetapi kalau kita menuruti Firman Tuhan untuk tekun menantikan Tuhan, tekun 

menantikan Dia, Tuhan berjanji, “Aku akan melindungi Engkau dari hari pencobaan itu.” Caranya 

adalah kita akan diangkat. Sekali lagi kata kunci yang Tuhan berikan kepada kita adalah “Berjaga- 

jagalah!!!.” 

ZAMAN NUH  

 Kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua itu diumpamakan seperti pada zaman Nuh. 

Dikatakan pada waktu itu orang makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai Nuh masuk 

bahtera. Saat itu mereka tidak tahu apa-apa, tetapi tiba-tiba air bah datang dan menghabiskan 

mereka semua, itulah yang terjadi. Seperti itulah keadaan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus 

untuk kali yang kedua.  

 Pada zaman Nuh, dikatakan “kejahatan manusia itu sangat besar, bumi benar-benar rusak 

sebab manusia menjalani hidup yang rusak, mereka melakukan kekerasan.” Karena itulah Allah 

bermaksud untuk mengakhiri kehidupan semua makhluk yang Dia ciptakan dan untuk itu Dia 

datang kepada Nuh dan memberitahu tentang semua rencana-Nya. Nuh itu orang benar, tidak 

bercela diantara orang-orang sezamannya dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Agar supaya Nuh 

selamat, maka Nuh diminta oleh Tuhan untuk membuat bahtera. Kalau Nuh tidak membuat 

bahtera, mungkin saat itu dia tidak akan selamat, padahal Nuh ini orang benar, tidak bercela, hidup 

bergaul dengan Allah.  

 Tuhan mengasihi orang benar, orang yang tidak bercela dan mau hidup bergaul dengan 

Allah untuk meluputkan mereka dari kesengsaraan besar, karena itulah Tuhan menyuruh untuk 

membangun bahtera.  

BAHTERA NUH 

 Apa yang Nuh kerjakan pada waktu dia membuat bahtera? Hal seperti itu juga yang harus 

kita kerjakan hari-hari ini.  

 Pada waktu Tuhan Allah memberitahu dan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera 

dengan, ukuran, bentuk juga letak daripada bahtera yang sesuai dengan keinginan Tuhan, saat itu 

Nuh tidak mengerti. Tetapi dia taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau 

Tuhan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu walaupun itu tidak masuk akal, tidak dapat dicerna 

oleh pikiran kita, yang harus kita lakukan hanyalah percaya dan melakukan.  

  Pada saat Nuh membangun bahtera, berita itu tersebar ke seluruh bangsa. Bangsa-bangsa 

berdatangan dan bertanya kepada Nuh, disitulah Nuh memberitahukan kepada mereka tentang 

penghukuman yang akan datang. Memberitahu tentang keselamatan kepada bangsa-bangsa. Untuk 

membangun bahtera diperlukan waktu 120 tahun dan itu waktu yang cukup lama. Tuhan 

memberikan kesempatan untuk waktu yang lama ini supaya Nuh juga memberitahukan tentang 

keselamatan.  



 Mungkin pada waktu itu, respon dari orang-orang yang mendengar bermacam-macam: 

Adaa yang menerima dan percaya; Ada yang acuh tak acuh; Ada yang langsung tidak percaya; Ada 

yang mencemooh, mengejek, memfitnah dan bermacam-macam sikap lainnya. 

 Tetapi dengan tekun Nuh terus membuat bahtera. Mungkin tadinya dibantu oleh orang-

orang yang ikut karena percaya, tapi karena 120 tahun itu bukan waktu yang singkat, lambat laun 

satu persatu dari mereka mulai meninggalkannya. Pada akhirnya hanya tinggal 8 orang yang tersisa 

dan hanya 8 orang juga yang selamat. Jumlah yang sangat sedikit sekali diantara sekian banyak 

orang yang percaya. Biarlah setiap kita termasuk dalam orang yang sedikit ini.  

 Untuk menjadi bagian dari “orang-orang yang sedikit itu” adalah kita harus menjadi orang 

Kristen yang sudah lahir baru. Sama seperti 10 gadis yang sedang menanti-nantikan mempelai laki-

laki datang. Mereka ini bukan orang Kristen sembarangan, tetapi mereka adalah orang Kristen lahir 

baru. Dikatakan di ayat di atas bahwa dari 2 orang, yang diangkat 1 orang. Dari 10 orang, yang 

diangkat 5 orang. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga. “Sebab itu, hendaklah kamu juga siap 

sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.” 

 Tuhan terus berbicara kepada Gembala Pembina bahwa “Aku akan segera datang, lebih 

cepat dari apa yang mereka duga.” Karena itu kita harus berjaga-jaga, Tuhan Yesus akan datang 

segera. Pesan Tuhan kepada kita hari-hari ini adalah berjaga-jagalah. “Aku akan datang lebih 

cepat daripada apa yang mereka duga. Berjaga-jagalah!, Tuhan Yesus akan datang segera.” 

Pesan Tuhan yang begitu kuat bagi kita semua adalah “Berjaga-jagalah!” 

DUA DOSA BESAR UMAT MANUSIA 

 Pada zaman nabi Yeremia hidup, dikatakan bahwa nabi Yeremia hidup pada masa yang 

kritis dalam sejarah bangsa Israel. Waktu itu Bangsa Israel jatuh ke dalam 2 macam dosa, yaitu: 

Dosa penyembahan berhala dan dosa meninggalkan Tuhan.  

 Yeremia diberikan hati oleh Tuhan supaya orang Israel itu selamat. Melalui nabi Yeremia 

Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. “Kalau kamu tidak 

bertobat, maka kamu akan dihukum.” Sementara Tuhan memberikan perkataan-Nya, hati-Nya 

kepada Yeremia untuk menyampaikan itu kepada Bangsa Israel untuk bertobat. Nabi-nabi yang ada 

pada waktu itu justru memberitakan hal yang sebaliknya. Mereka berkata, “Tuhan bicara kepada 

kita, ada damai, selamat, karena itu jangan takut.” Mendengar hal itu, apa yang Bangsa Israel 

lakukan? Setiap hari Sabat mereka datang ke Bait Allah. Itu semua mereka lakukan karena mereka 

percaya bahwa dosa-dosa mereka sudah ditanggung oleh Allah dengan kasih karunia Allah. Mereka 

lebih percaya kepada apa yang dikatakan nabi-nabi daripada apa yang dikatakan oleh nabi Yeremia. 

Mereka telah merasakan damai, selamat sehingga mereka tetap melakukan penyembahan berhala 

dan mereka meninggalkan Tuhan. Apa yang telah terjadi kemudian? Pada waktu yang sudah 

ditentukan, akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel, mereka dibuang ke Babel, dicerai-beraikan 

dan nabi-nabi yang membuat kesaksian palsu ditegur oleh Tuhan akhirnya mereka dibunuh.   

 Perlu kita ketahui, sebenarnya keadaan daripada orang-orang Kristen hari-hari ini ini itu 

sama dengan keadaan manusia di zaman nabi Yeremia. 



1.  Dosa Penyembahan Berhala  

 Dosa penyembahan berhala artinya menomorsatukan sesuatu yang bukan Tuhan Yesus. 

Mungkin itu harta, kedudukan, karir, perkerjaan, pelayanan, keluarga, gereja, hobi, dan itu lebih 

daripada mengasihi Tuhan Yesus, itu penyembahan berhala.    

 Marilah kita mengkoreksi diri kita sendiri melihat pada diri kita sendiri adakah kita adalah 

orang Kristen yang termasuk “sungguh-sungguh” tapi pada kenyataannya kita termasuk 

penyembah berhala karena kita menomorsatukan selain daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang 

harus dinomorsatukan dalam hidup kita.  

2.  Dosa meninggalkan Tuhan 

 Banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan artinya tidak taat kepada Tuhan. Tuhan 

sudah berkata “Ampuni... ampuni...” Tetapi masih bersikeras, “Mana mungkin saya mengampuni, 

melihat saja saya sudah tidak mau. Dia telah menyakiti hati saya”. Padahal Tuhan Yesus berkata 

“Ampuni... ampuni...” tetapi kita tetap bersikeras dan penuh dengan kepahitan. Kita harus 

mengkoreksi diri kita akan hal ini.  

 Pesan Tuhan hari-hari ini, kita harus menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-

Nya. Kita harus hidup kudus dan sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi dipihak lain muncul nabi-

nabi yang mengatakan bahwa berbuat dosa itu tidak masalah, pokoknya sekali selamat tetap 

selamat, tidak usah minta ampun. Minta ampun itu cukup sekali yaitu pada waktu dulu kita 

menerima keselamatan. Tuhan tahu kelemahan kita, dan Tuhan tidak pernah menghardik dan 

memarahi gereja-Nya yang berbuat dosa. Tapi di pihak lain Tuhan berbicara kepada kita, “Sungguh-

sungguh dengan Tuhan, hidup kudus, pikul salib”. Tetapi banyak orang Kristen percaya jutru 

mereka lebih percaya kepada nabi-nabi yang bukan Yeremia pada waktu itu. Dan Tuhan berkata 

“Berjaga-jagalah!”  

 Jika sebelumnya Tuhan menyuruh Gembala Pembina untuk berbicara “seperti pada waktu 

zaman Nuh hidup” namun hari-hari ini Tuhan menyuruh Gembala pembina menyampaikan “seperti 

pada waktu zaman Yeremia.” Apa itu pesan kepada Yeremia? Yaitu: “berjaga-jagalah!” 

 

 Kalau kita sudah tahu bahwa sekali selamat tetap selamat, untuk apa kita harus berjaga-

jaga? Tetapi sekarang Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Keselamatan itu adalah suatu proses, kita 

harus tetap berada di dalam Dia, bertahan sampai akhir, baru kita akan selamat. 

Penuaian besar-besaran  

 “Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang 

berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan! ‘Siapakah itu Raja Kemuliaan?’ ‘TUHAN, jaya dan 

perkasa, TUHAN, perkasa dalam peperangan!’ Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan 

terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan! ‘Siapakah 

Dia itu Raja Kemuliaan?’ ‘TUHAN semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan!” (Mzm 24:7-10) 



 Untuk menyambut Raja Kemuliaan, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Pintu-pintu gerbang 

berbicara tentang orang-orang dan bangsa-bangsa yang menanti-nantikan Tuhan. 

 “Ketika Sang Mahatinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia 

memisah-misah anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut 

bilangan anak-anak Israel.” (Ul 32:8)  

 Israel memiliki 12 orang anak dan Israel yang menetapkan wilayah negerinya menjadi 12 

bagian. Dan kalau kita melihat Yerusalem kuno itu memiliki 12 pintu gerbang dan masing-masing 

pintu gerbang memiliki nama sendiri. Dan nanti Yerusalem baru juga terdiri dari 12 pintu gerbang.  

 Jikalah pintu-pintu gerbang Yerusalem kuno ini diproyeksikan ke dalam peta dunia, maka 

Indonesia itu berhadapan dengan dua pintu yang bernama: Golden Gate dan Bethany Gate. Jadi 

yang dimaksud dengan pintu-pintu gerbang itu adalah kita-kita dan bangsa-bangsa yang menanti-

nantikan kedatangan Tuhan. Dan kepada kita semua, Firman Tuhan berkata, “Angkatlah kepalamu 

hai pintu-pintu gerbang, Terangkatlah kamu hai pintu yang berabad-abad.” Ini berbicara tentang 

doa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini pesan Tuhan, kalau kita mau 

berjaga-jaga maka kita harus kembali lagi dalam doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam 

unity siang dan malam.  

 Pada waktu Gembala Pembina bertemu dengan Tim Hill, ‘General Director of Church of God 

World Missions’, Tuhan memberitahu kepadanya untuk menyampaikan istilah ini “Satu juta jam 

pertahun, berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa.” Ternyata hal yang sama juga ada di dalam hati 

Gembala Pembina dan Tuhan bukakan rahasia ini melalui Tim Hill.  

 Sekarang ini Tim Hill mulai datang ke negara-negara dan setiap kali dia menyampaikan ini, 

bangsa-bangsa itu menangkap isi hati Tuhan. Ternyata hari-hari ini sebelum kedatangannya untuk 

kali yang kedua akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran.  

PENTAKOSTA YANG KETIGA 

 Hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan pentakosta yang ketiga  

 Ada 5 hal yang perlu diperhatikan:  

1. Kemuliaan Tuhan turun dengan luar biasa. “Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan 

tentang kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.” (Habakuk 2:14) 

2. Tiga generasi yaitu anak-anak, pemuda dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. 

3. Goncangan-goncangan. 

4. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. 

5. Tuhan Yesus akan datang segera. 



 Apa yang harus kita persiapkan menghadapi pentakosta yang ketiga? Pada waktu 

pentakosta pertama terjadi, persiapannya adalah “Mereka semua bertekun dengan sehati dalam 

doa bersama-sama...” (Kisah 1:14a). 

AYIN HEY 

 Dari tanggal 24 September 2014 s.d. 13 September 2015, kalender orang Yahudi memasuki 

tahun 5775 (Ayin Hey). Dan mereka sebutkan dengan Tahun Sabat, Tahun Smitha, Tahun Iman.  

 Sejak Bangsa Israel berdiam di tanah perjanjian, mereka menghitung dan menjalankan 

siklus 7 tahunan (Imamat 25). Tahun yang ke-7 mereka sebut dengan Tahun Sabat. Dihitung sejak 

Yerusalem direbut kembali yaitu pada tanggal 7 Juni 1967, maka tahun 5775 Israel memasuki 

tahun ke-49 (7 x 7 yang disebut dengan Double Sabbat). Arti dari Sabat itu sendiri adalah 

membiarkan, melepaskan. Jadi setiap Tahun Sabat, para petani beristirahat dari kegiatan pertanian 

dan membiarkan tanah tidak ditanami. 

 Mungkin pada waktu mereka menerima ini, mereka bertanya-tanya “Kita akan makan apa?” 

Bagi mereka yang percaya dan yang melakukan Sabat, Tuhan sudah memberikan pemeliharaan 

secara luar biasa, dan pada tahun ke-6 Tuhan sudah memberikan hasil panen untuk 3 tahun ke 

depan.  Itu yang Tuhan lakukan bagi kita. Kalau Tuhan sudah berbicara kepada kita duntuk 

melakukan sesuatu, Tuhan pasti sediakan jalan keluarnya.  

BUAH SULUNG 

 “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan 

hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-

lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 

bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 

anggurnya.” (Amsal 3:9-10) 

 Beberapa tahun ini Tuhan meminta kita untuk 

memberikan seluruh hasil pertama dari tahun yang 

bersangkutan dan kita semua taat kepada Tuhan. Hasil 

pertama berbicara tentang materi (uang). Kalau Saudara 

mau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, lakukan 

apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kalau tidak mau 

merasakan pernyertaan Tuhan dan berkat yang melimpah-

limpah jangan lakukan itu.  

 Ini hanya dalam hal materi saja, bagaimana kalau 

sampai Tuhan meminta kita seperti Abraham untuk menyerahkan anaknya sebagai korban 

bakaran. Mungkin semalam-malaman Abraham akan terus berpikir, bergumul dengan Tuhan, 

akhirnya karena ketaatannya maka dia mendapatkan satu kemenangan, yaitu pada waktu Abraham 

menyerahkan Ishak anaknya sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Pada waktu itu uang tidak 

ada harganya. Ini belum seberapa jika dibandingkan dengan materi (uang).   



 Kadang-kadang Tuhan itu meminta kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil, tapi disitu 

Tuhan hendak berbicara tentang ketaatan.   

1. Sabat berarti Beristirahat 

 Saudara secara rohani, sabat berarti beritirahat. Jadi petani itu beristirahat dan tidak 

melakukan apa-apa. Jadi memasuki tahun ini, Tuhan minta kita banyak istirahat di hadirat Tuhan. 

Di dalam doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam dan banyak membaca Firman 

Tuhan.  

 Tuhan menghendaki hari-hari ini kita banyak memikirkan perkara-perkara yang diatas dan 

bukan yang di bumi. Ini “Double Sabat.” Kalau mislanya kita beristirahat 1 jam, double itu artinya 

bukan 2 jam tetapi tidak terbatas. Dan berkat yang kita terima juga tidak terbatas. 

2. Sabat Berbicara Tentang Tahun Iman 

 Berharap hanya kepada Tuhan. Ini adalah tahun dimana kita diminta untuk berharap lebih 

lagi... lebih lagi... kepada Tuhan. Bagaimana keadaan Saudara saat ini, mungkin ada yang enak, tidak 

enak dan kurang enak? Salah satu bentuk yang harus Saudara lakukan adalah berharap kepada 

Tuhan dengan mengucap syukur. Dalam keadaan tertekan, gelisah untuk mengucap syukur itu 

tidak mudah, padahal Daud berbicara “Padahal Engkaulah Yang Kudus yang bersemayam di atas 

puji-pujian orang Israel.” (Mazmur 22:4).  

 Pada waktu kita mengucap syukur dan memuji-muji Dia, Dia bersemayam di atas puji-

pujian kita, Dia akan bersemayam di atas pengucapan syukur kita pada waktu Dia bersemayam 

maka Dia akan bertanya kepada kita, “Apa yang mau Aku lakukan bagimu?” Itulah saatnya Saudara 

untuk menjawab. Kalau kita tidak mengucap syukur, kalau kita tidak memberikan puji-pujian, Dia 

tidak bersemayam di atas puji-pujian kita, karena kita tidak melakukan itu. Dalam keadaan gelisah 

dan tertekan, itu tidak mudah. Tetapi kembali Daud mengajarkan kita supaya kita bisa mengucap 

syukur, memuji-muji Dia. Dalam Mazmur 103:1-2 “... Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya 

yang kudus, hai segenap batinku! Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala 

kebaikan-Nya!” Kalau kita sudah tidak bisa memuji Tuhan, ajar dan perintahkan jiwa kita untuk 

memuji Tuhan, dipaksa tetapi bukan bukan hanya sekedar memaksa, sambil mengingat kebaikan 

Tuhan. Pada saat kita sedang mengalami tekanan, ingatlah kebaikan Tuhan. Pasti kebaikan Tuhan 

itu jauh lebih banyak daripada kegelisahan kita.  

 “Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia 

yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, 

Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada 

burung rajawali.” (Mazmur 103:3-5) 

 Ini adalah Tahun Mujizat yang Kreatif, Ingatlah bahwa Dia yang menyembuhkan segala 

penyakitmu. Saudara akan mengalami janji Tuhan, asalkan Saudara percaya akan janji Tuhan 

meskipun itu tidak masuk akal.  



 Waktunya sudah sangat singkat, kita harus ‘berjaga-jaga!!!’ Tuhan akan memakai kita semua 

sebagai penuai-penuai di akhir zaman. Kita adalah generasi yang terakhir sebelum Dia datang 

untuk kali yang kedua. Kita seperti pekerja yang dipanggil pada jam 5 sore (Matius 20:1-16). 

 Memang untuk menjadi penuai akhir zaman itu Tuhan bentuk kita secara khusus supaya 

kita tidak menjadi penuai yang sembarangan melainkan penuai yang besar dan membutuhkan satu 

keahlian khusus untuk itulah kita harus menjadi penuai-penuai yang jam 5 sore. Haleluya. Amin 

(Sh) 

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seri mempersiapkan Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya 

JUBAH KEKUDUSAN 
MEMAHAMI PAKAIAN ROHANI SEORANG KRISTEN 

Bagian 1 

 Hari-hari ini kita sering mendengar tuntunan Tuhan kepada gereja kita tentang 

“mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan”... 

 “...Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat 

hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada 

pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang 

layak bagi-Nya.” (Luk 1:17) 

 Kerinduan Tuhan mendapatkan umat-Nya yang layak memang beralasan, sebab 

waktu kedatangan-Nya semakin hari semakin mendekat. Hari-hari ini kita berada di waktu 

yang paling dekat dengan Hari Itu, dimana sedikit waktu lagi Gereja-Nya akan segera 

mendengar seruan-Nya yang akan memanggil mempelai-mempelai-Nya untuk berkumpul 

dan bertemu dengan Kristus sang Mempelai Pria. Namun kita harus mengerti bahwa 

panggilan tersebut tidak diperuntukkan bagi semua orang, tidak juga bagi semua orang 

yang percaya... Seruan tersebut hanya dikhususkan bagi Gereja-Nya yang telah dipilih, siap 

dan layak masuk Perjamuan Kawin Anak Domba.  

 Sebagaimana mempelai wanita di dunia ini harus mempersiapkan segala sesuatu 

dengan baik untuk menghadapi hari pernikahan, demikian juga dengan Gereja Tuhan harus 

mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi hari kedatangan Kristus ke dua kali. 

Gereja-Nya, yaitu mempelai-Nya, harus benar-benar layak untuk menjadi mempelai 

wanita-Nya yang sempurna. Berita-berita tentang akhir jaman telah begitu banyak 

didengar oleh Gereja-Nya, tapi pengetahuan tentang kapan Tuhan datang tidak ada artinya 

sama sekali jika ternyata Gereja-Nya tidak pernah menjadi umat yang layak di hadapan-

Nya. Oleh sebab itu, mulai edisi tahun ini, Buletin Doa akan menampilkan edisi 

“mempersiapkan umat yang layak” untuk memperlengkapi Gereja Tuhan dengan 

pengetahuan tentang kebenaran Firman Tuhan untuk membawa kita menjadi umat yang 

layak bagi Tuhan.  

 Pada edisi pertama ini, kita akan mempelajari tentang pakaian yang layak yang 

harus dikenakan umat Tuhan agar dapat menjadi mempelai-Nya yang sempurna sewaktu 

Tuhan Yesus datang kelak ke dua kali. 

 



Mengenal pakaian rohani manusia 

 Menurut I Tes 5:23, tubuh manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu: roh, jiwa, dan 

tubuh (jasmani/raga). Ketiga bagian tubuh manusia tersebut bekerja saling melengkapi 

menjadi manusia yang “hidup” di hadapan Allah.  

 Saat Adam dan Hawa tinggal di taman Eden – yaitu sebelum mereka jatuh ke dalam 

dosa – mereka hidup dipimpin oleh roh dan melihat melalui mata rohani. Saat itu, manusia 

sangat mudah melihat dunia roh seperti mereka melihat dunia nyata. Itu berarti manusia 

dapat melihat dan bercakap-cakap secara langsung kepada segala makhluk roh, seperti 

para malaikat dan bahkan Allah sendiri. Selain itu, di waktu yang bersamaan manusia juga 

dapat melihat, menyentuh dan merasakan dunia nyata (fisik/jasmani), seperti hewan-

hewan dan tanaman di taman Eden. Saat itu manusia memiliki kesadaran penuh atas tubuh 

roh dan tubuh jasmani secara bersamaan. Oleh karenanya, sekalipun tubuh jasmani 

mereka telanjang, mereka tidak memandang ketelanjangan tersebut sebagai hal yang 

memalukan (Kej 2:25), karena mereka melihat secara rohani, dan tubuh rohani mereka 

masih mengenakan pakaian rohani, yaitu jubah kekudusan. Mereka melihat dengan mata 

rohani, dan tubuh mereka tertutup oleh jubah/pakaian rohani. Kehidupan mereka sungguh 

indah waktu itu, sebab mereka diciptakan seturut gambar Allah, sosok yang kudus, tak 

bercacat dan sungguh amat baik di mata Penciptanya. 

 Bagaimana kita bisa yakin bahwa Adam dan Hawa berpakaian jubah saat di taman 

Eden, sedangkan Alkitab dengan jelas menulis bahwa mereka telanjang waktu itu? Saudara, 

kita harus mengerti bahwa taman Eden adalah representasi dari kehidupan surga di bumi 

yang sempurna (Mat 6:10). Itu artinya taman Eden adalah perpaduan dari surga yang 

bersifat roh dan taman Eden yang merupakan tempat yang bersifat jasmani. Dan jika kita 

mempelajari tentang kehidupan di surga maka kita akan menemukan fakta di Alkitab, baik 

PL maupun PB, bahwa para penghuni surga selalu telihat mengenakan jubah panjang, 

berwarna putih dan berkilauan (Dan 7:9; Yoh 20:12; Why 4:4; 15:6 dsb.). Hal tersebut 

sangat meneguhkan kita bahwa semua penghuni surga, termasuk tubuh rohani Adam dan 

Hawa yang masih tinggal di taman Eden tanpa dosa, yang merupakan perwakilan dan 

perpaduan antara surga dan bumi, dapat dipastikan mereka mengenakan pakaian/jubah 

putih berkilauan, yaitu pakaian kekudusan yang memampukan manusia untuk datang 

mendekat kepada Allah berhadapan muka. Secara jasmani manusia memang telanjang, 

namun secara rohani manusia mengenakan jubah kekudusan. 

Manusia jatuh ke dalam dosa 

 Namun sungguh disayang-kan, akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan 

saat itu juga maka tubuh rohani mereka mati... 



“Tetapi pohon penge-tahuan tentang yang 

baik dan yang jahat itu, janganlah 

kaumakan buahnya, sebab pada hari 

engkau memakan-nya, pastilah engkau 

mati.” (Kej 2:17) 

 Dari mana kita menge-tahui bahwa 

hanya tubuh roh manusia saja yang mati? 

Karena setelah mereka jatuh ke dalam 

dosa, tubuh jiwani dan jasmani mereka 

tetap hidup, bahkan Adam masih hidup 

hingga 930 tahun kemudian barulah tubuh 

jasmaninya mati dan dikuburkan (Kej 5:5). 

Jadi, jatuhnya manusia kedalam dosa telah 

mengakibatkan tubuh rohani mereka mati, 

yang secara otomatis mengakibatkan mata 

rohani manusia juga mati, dan kini hanya 

mata jasmani manusia-lah yang melihat. 

Dan betapa kagetnya manusia saat itu, sebab mereka melihat bahwa tubuh jasmani mereka 

ternyata telanjang... 

 “Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu, bahwa mereka telanjang; 

...” (Kej 3:7a) 

 Saat Adam dan Hawa hidup dalam ketiadaan dosa, mereka hidup benar-benar 

dipimpin oleh Roh (Gal 5:25) sehingga mereka melihat satu dengan yang lain secara rohani, 

dan roh mereka masing-masing mengenakan pakaian/jubah kekudusan sehingga mereka 

tidak merasa malu. Akan tetapi saat mereka jatuh ke dalam dosa, mata jasmani mereka 

akhirnya melihat apa yang terjadi pada keadaan jasmani mereka, yaitu mereka terlihat 

telanjang dan kelihatan kemaluannya.  

 Sadar hal tersebut, Adam dan Hawa akhirnya berinisiatif untuk menutupi kemaluan 

mereka dengan mengambil daun pohon ara dan menyematkan (menempelkan) pada 

kemaluan mereka masing-masing sebagai cawat.  

 “...lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.” (Kej 3:7) 

 Namun sekalipun mereka telah mengenakan cawat dan menutupi kemaluan 

mereka, namun ketelanjangan mereka yang kini disadari telah menciptakan perasaan tidak 

layak untuk menghadap Allah. Sehingga sewaktu Allah datang untuk mengunjungi mereka 

seperti biasa, Adam dan Hawa menjadi takut dan berusaha menghindar dari hadapan-Nya 

dengan bersembunyi diantara pepohonan. Masalah mereka sebenarnya bukan pada tubuh 



jasmani, melainkan pada tubuh rohani mereka. Saat manusia berdosa, roh manusia “mati” 

dan telanjang di hadapan Allah dan di hadapan seluruh makhluk roh, apapun usaha 

manusia untuk menutupi ketelanjangan pada tubuh jasmaninya, tubuh roh akan tetap 

telanjang. 

Allah ingin kembali menutupi ketelan-jangan manusia dari hadapan-Nya 

 Saat manusia menyadari bahwa dirinya telanjang, Allah langsung mengetahui 

bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa (Kej 3:10-11). Allah kini tidak lagi bisa 

memaksakan manusia untuk mendekat kepada-Nya seperti dulu. Sebab secara roh, jika 

manusia dalam keadaan berdosa, maka dihadapan Allah manusia telanjang dan kelihatan 

kemaluannya (Wah 3:18). Manusia berdosa tidak bisa dan tidak layak datang mendekat 

kepada Allah yang adalah kudus. Sebab jika manusia dalam keadaan berdosa (mati 

rohaninya) mencoba datang atau mendekat kepada Allah yang kudus maka tubuh jasmani 

manusia akan mati seketika itu juga (Bil 18:22).   

 Sebagai ciptaan-Nya yang sempurna, Allah mengasihi manusia. Ia tidak rela terpisah 

dari manusia dan ingin kembali memperbaiki hubungan-Nya yang intim dengan manusia. 

Allah ingin kembali bersekutu dengan manusia seperti sediakala dan mengembalikan 

keadaan manusia seperti keadaan asli penciptaan mereka. Oleh karenanya Allah segera 

berinisiatif melakukan penyelengaraan karya keselamatan. Karya Keselamatan tersebut 

adalah rencana kerja Allah untuk menutup1 ketelanjangan manusia dan mengembalikan 

“pakaian” yang dulu dipakai oleh manusia. Untuk itu, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, 

maka Allah berjanji melalui nubuat-Nya bahwa kelak dari “keturunan perempuan” itu 

(Hawa) akan lahir seorang Juruselamat yang akan menebus dosa manusia. Janji tersebut 

adalah nubuatan tentang penyelamatan oleh Yesus Kristus bagi manusia dengan 

mencurahkan darah-Nya di atas kayu salib sebagai Anak Domba. Namun oleh karena karya 

keselamatan tersebut baru akan tergenapi ribuan tahun yang akan datang, maka untuk 

sementara Allah menutupi ketelanjangan manusia dengan kulit hewan...  

1.Kata “korban” yang sering 

digunakan dalam pengorbanan 

hewan dalam kitab Imamat sering 

dinyatakan untuk “menebus” (kipper), 

yang salah satu artinya dalah kafara, 

yaitu kata serapan dari bahasa Arab 

yang artinya “menutup”. “Menutup” 

yang dimaksud adalah menutupi 

ketelanjangan tubuh roh manusia 

yang menjadi telanjang karena dosa 

dan maut 



 “Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk isterinya 

itu, lalu mengenakannya kepada mereka.” (Kej 3:21) 

 Langkah awal yang Allah lakukan untuk menutupi ketelanjangan manusia adalah 

dengan mengambil binatang, menyembelihnya dan membuatkan pakaian yang layak untuk 

menutupi ketelanjangan manusia sehingga mereka dapat mendekat kepada Allah, 

sekalipun tentu tidak sedekat dulu sewaktu mereka belum jatuh ke dalam dosa. Allah 

sendiri yang membuat pakaian kulit tersebut dan mengena-kannya kepada Adam dan 

Hawa.  

 Sekalipun pemberian pakaian kulit dari Allah kepada manusia terlihat sebagai 

peristiwa yang mudah, namun sebenarnya peristiwa tersebut mengandung arti nubuatan 

yang dalam tentang pakaian bagi manusia. Setidaknya ada dua pakaian yang Allah berikan 

kepada manusia melalui peristiwa itu: 

I. Allah memberikan pakaian rohani sementara bagi manusia. 

II. Allah memberikan pakaian jasmani yang lebih pantas bagi manusia. 

Berikut penjelasan dari dua pakaian yang Allah berikan: 

I. Allah memberikan pakaian rohani sementara bagi manusia. 

 Sekalipun Kej 3:21 hanya mengatakan “...Allah membuat pakaian dari kulit 

binatang...” namun sebenarnya kejadian yang terjadi jauh melebihi dari yang tertulis. 

Pertama, kulit binatang, yang kemudian dipakaikan kepada manusia, diperoleh melalui 

pengorbanan binatang, yaitu penumpahan darah. Saat manusia dipakaikan kulit hewan, 

sebenarnya Allah bukan sekedar menempelkan kulit hewan sebagai pakaian jasmani, 

namun Allah juga sedang menutupi (sementara) tubuh manusia yang berdosa dengan 

pengorbanan darah hewan. Cara kerjanya ialah: Hewan yang tidak bersalah mati untuk 

mengantikan manusia yang berdosa, sehingga manusia diampuni...  

  “Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan 

tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan.” (Ibr 9:22) 

 Sementara Allah mempersiapkan karya keselamatan-Nya melalui Yesus Kristus, 

Allah memberikan cara kepada manusia agar mereka dapat menghadap-Nya, yaitu dengan 

pengorbanan dan pencurahan darah hewan. Dengan cara demikian maka darah hewan 

yang mati akan “menutupi sementara” ketelanjangan dan dosa manusia (Ibr 10:4) sehingga 

manusia dapat menghadap ataupun menghampiri Allah. 



  

 Saudara ingat kisah persembahan Kain dan Habel, anak-anak Adam. Mengapa Allah 

tidak mengindahkan persembahan terbaik dari hasil bumi Kain, namun menaruh perhatian 

kepada persembahan Habel? Itu dikarenakan Kain datang kepada Allah dengan membawa 

persembahan yang tidak menutupi dosa dan ketelanjangan; sedangkan Habel datang 

kepada Allah dengan membawa darah anak sulung kambing dombanya, dan darah itu 

menutupi dosa dan ketelanjangan Habel saat ia menghadap Allah. Jadi, sekalipun 

persembahan yang dibawa kedua anak-anak Adam tersebut merupakan persembahan yang 

terbaik, namun saat menghadap Allah Kain terlihat telanjang sedangkan Habel tidak. 

II. Allah memberikan pakaian jasmani yang lebih pantas bagi manusia. 

 Ada pelajaran berharga yang Allah berikan kepada manusia perihal pakaian jasmani 

yang layak dan seharusnya dikenakan oleh manusia. Kejatuhan manusia kedalam dosa 

telah mengakibatkan mata jasmani manusia terbuka dan melihat ketelanjangan tubuh 

jasmani mereka hingga kemaluan mereka pun terlihat. Menyadari ketelanjangannya 

tersebut maka secara spontan manusia berusaha menutupi kemaluan mereka dengan 

membuat cawat dari daun pohon ara. Akan tetapi cawat yang mereka kenakan tidak 

berkenan dihadapan Allah, sehingga Allah mengambil kulit hewan dan membuatkan 

mereka pakaian untuk menutupi tubuh manusia. 

 Mengapa Allah menggantikan cawat dengan pakaian kulit hewan? Saat manusia 

membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan tubuh jasmani mereka, bagi Allah hal 



tersebut tidaklah cukup. Dengan sebuah cawat, itu berarti manusia baru menutupi 

kemaluannya saja, sedangkan aurat mereka tetap tidak tertutup. Saudara, di mata Allah 

menutupi ketelanjangan tidak cukup hanya dengan menutupi kemaluan saja, tapi menutupi 

aurat juga sangatlah penting.  

 Kejadian ini merupakan pelajaran penting dari Allah tentang norma-norma 

berpakaian yang berkenan dihadapan-Nya dan sopan di hadapan sesama manusia (I Tim 

2:9). Tentang “pakaian jasmani” ini akan dibahas pada Buletin Doa edisi yang akan datang. 

Allah menyediakan pakaian sementara hingga yang kekal datang  

  Oleh karena dosa yang dilakukan Adam dan Hawa mengakibatkan tubuh rohani 

mereka telanjang. Dampaknya, sekalipun tubuh jasmani mereka telah ditutupi dengan 

pakaian (kulit hewan), namun di mata semua makhluk roh, manusia itu terlihat telanjang. 

Dampak dosa tersebut kemudian membawa suatu keaiban yang tidak hanya dialami oleh 

Adam dan Hawa saja, namun diturunkan kepada anak-anak mereka bahkan hingga semua 

keturunannya yang memenuhi dunia ini (Rom 5:12).  

 Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang telah “mati” karena dosa satu 

orang, maka Allah merencanakan karya penyelamatan-Nya melalui Yesus Kristus. Langkah 

awal, Ia memilih suatu bangsa yaitu bangsa yang akan dipisahkan, dikuduskan, dituntun 

dan dijadikan-Nya besar sehingga kelak menjadi bangsa yang layak untuk melahirkan Anak 

Tunggal-Nya, Yesus Kristus. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari manusia 

yang memiliki hati nurani yang murni yang siap menjadi bapa bangsa pilihan Tuhan. Dan 

kemudian Allah mendapati Abram dari tanah Ur-Kasdim, ia adalah orang yang berkenan di 

hadapan Allah. Untuk mengemban tugas yang berat, Abram terlebih dahulu diubah 

namanya menjadi Abraham dan diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan ayah-ibunya 

dan tanah kelahiran-nya untuk pergi ke tanah Kanaan. Di usianya yang sudah tua ia 

mendapatkan seorang anak dan dinamainya Ishak, dari Ishak inilah ia mendapat-kan 

seorang cucu bernama Yakub, dari Yakub Tuhan mengubah nama-nya menjadi Israel, dan 

dari Israel inilah lahir bangsa yang besar yang Tuhan akan pisahkan dan kuduskan untuk 

menjadi jalur penyelamatan seluruh umat manusia. Saat Israel (Yakub) mem-berikan jubah 

maha indah kepada Yusuf, salah satu anaknya, itu adalah gambaran profetik bagaimana 

dari Israel (Yakub) kelak Israel (bangsa) akan mendapat kasih karunia dari Allah dan diberi 

“pakaian yang indah” dan kemudian keturunan Israel, yaitu Yesus Kristus, akan 

mengembalikan pakaian yang indah seperti yang Israel kenakan kepada seluruh umat 

manusia di dunia ini.  

 Bangsa Israel sungguh spesial, bukan karena kehebatannya, namun karena janji 

Allah kepada Abraham. Ditengah-tengah bangsa lain di dunia yang hidup dalam dosa, mati 

rohaninya dan telanjang tubuh rohaninya, bangsa Israel dikuduskan Allah dan dipakaikan 

pakaian. Tuhan berkata tentang Israel: 



 “... Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa 

mudamu ... tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil ... Aku menghamparkan kain-Ku 

kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah Aku mengadakan perjanjian dengan 

engkau, demikianlah firman Tuhan ALLAH, dan dengan itu engkau Aku punya ... Aku 

mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu...” (Yeh 16:7-10) 

 Israel dibuat-Nya sungguh sangat “cantik” (ay. 13). Melalui hukum-hukum-Nya 

(hukum Taurat) bangsa ini dituntun dan diperintahkan melakukan apa yang Allah lakukan 

dulu terhadap Adam dan Hawa untuk menutupi tubuh rohani mereka, yaitu melalui 

pengorbanan hewan. Tuhan memberikan perintah yang sangat detail tentang pengorbanan 

hewan, baik pengorbanan secara pribadi maupun korporat. Tuhan perintahkan bangsa 

Israel untuk mela-kukan pengorbanan hewan tersebut secara turun-temurun, agar mereka 

dapat datang mendekat kepada Allah dalam kekudusan (walaupun sementara) hingga 

datang Sang Juruselamat yang akan mengem-balikan pakaian rohani manusia yang sesung-

guhnya. Hukum Taurat memang bersifat jasmani, namun hukum Taurat banyak mengajari 

bangsa Israel tentang hal-hal rohani dan tentang pengembalian “pakaian indah” yang 

pernah manusia kenakan di hadapan Allah. Nabi Yesaya pernah berkata: 

 “Aku bersukaria di dalam TUHAN, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia 

mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah 

kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti 

pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.” (Yes 61:10) 

 Allah telah memilih Israel, keselamatan akan muncul dari bangsa ini. Oleh sebab itu 

Allah ingin bangsa Israel benar-benar kudus dihadapan-Nya, mengenakan pakaian yang 

layak dan tidak kelihatan kemaluannya seperti bangsa-bangsa lain. Tapi sungguh tidak 

mudah membentuk bangsa Israel, yang disebut sebagai bangsa tegar tengkuk, untuk 

menjadi bangsa yang layak dipersiapkan sebagai jalur penyelamatan umat manusia dari 

dosa. Jatuh bangun harus dialami Israel selama perjalanannya bersama Allah. Berulang kali 

mereka jatuh ke dalam dosa yang kembali merusakkan pakaian yang indah yang telah Allah 

kenakan kepada mereka. Nabi Zakharia pernah menyaksikan suatu penglihatan tentang 

Israel: 

 Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan 

Malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: 

“Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya.” Dan kepada Yosua ia berkata: “Lihat, 

dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan 

kepadamu pakaian pesta.” (Zak 3:3-4) 



 Yosua, sebagai imam besar Israel, adalah mewakili dan gambaran dari bangsa Israel 

yang jatuh bangun dalam dosa. Israel bangsa yang telah dikuduskan Allah dan telah 

mengenakan pakaian yang indah, namun dalam penglihatan tersebut Zakharia melihat 

bahwa Israel mengenakan pakaian yang kotor di hadapan Allah. Israel sebenarnya telah 

lebih baik dari bangsa-bangsa lain yang masih hidup di dalam dosa dan kedagingan, sebab 

mereka telah dilayakkan oleh Allah dan dikenakan pakaian putih bersih agar dapat 

mendekat kepada Allah dalam persekutuan yang intim. Namun mereka sering 

memberontak kepada Allah yang benar, mereka lebih memilih menyembah dewa-dewa 

bangsa lain yang tidak lain adalah iblis yang dulu telah memperdaya Hawa dan Adam jatuh 

ke dalam dosa. Sehingga akhirnya Allah mengambil kembali pakaian Israel yang begitu 

indah dan membiarkan mereka telanjang kembali (Yeh 16:39). Dalam ketelanjangan 

rohani, siapapun dia, Israel akan mudah 

menjadi bulan-bulanan Iblis dan 

dihancurkannya. Padahal Allah telah 

berjanji kepada Adam dan Abraham 

bahwa dari bangsa Israel-lah 

keselamatan akan datang (Yeh 16:60). 

Untuk itu, agar karya keselamatan-Nya 

dapat tetap berlangsung sesuai rencana, 

maka Allah meluputkan beberapa orang 

dari Israel yang masih menjaga 

kelakuannya, tidak sujud menyembah 

kepada dewa-dewa bangsa lain dan 

tetap takut akan Allah (I Raj 19:18; Rom 

11:4).  

 Sampai tiba saatnya, sekalipun 

secara korporat bangsa Israel tetap 

hidup dalam dosa dan membiarkan 

ketelanjangannya menjadi tontonan, 

namun Allah menyisakan umat-Nya yang 

kudus menjadi jalur keselamatan yang 

telah lama Ia rancangkan. Saat waktunya genap, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juruselamat 

umat manusia lahir ke dunia dari seorang perawan bernama Maria yang merupakan 

keturunan asli dari Israel yang menjaga kekudusannya. Sekalipun Ia adalah Allah sendiri, 

Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai manusia biasa. Tuhan Yesus datang dengan misi 

besar bagi sejarah manusia, yaitu untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari 

ketelanjangan rohani, meluputkan manusia dari kematian kekal dan mengembalikan 

hubungan antara Allah dan manusia yang sempat terputus karena dosa.  



 Ia mengajarkan hukum-hukum Allah, melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan 

mereka yang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dan mempersiapkan diri 

sedemikian rupa untuk menjadi Anak Domba Allah yang akan dikorbankan dan 

mencurahkan darah-Nya yang kudus untuk menutupi menghapus segala pelanggaran dan 

dosa manusia. Darah Yesus tidak seperti darah hewan yang selama bangsa Israel 

korbankan, yang hanya menutupi dosa dan ketelanjangan rohani secara sementara (Ibr 

10:1), namun darah Yesus yang akan tercurah adalah untuk benar-benar menghapuskan 

semua dosa manusia, mendamaikan manusia dengan Allah dan akan kembali menutupi 

ketelanjangan tubuh rohani manusia secara KEKAL!  

 Saat waktunya tiba, yaitu waktu untuk Yesus Kristus sang Anak Domba Allah 

dikorbankan tiba, Ia ditangkap. Sekalipun ternyata tidak ditemukan kesalahan dalam 

dirinya, Ia tetap di hukum dan hukumannya adalah hukuman mati. Ini memang harus 

terjadi, sebab ini adalah penggenapan janji Allah yang akan memberikan Anak-Nya sendiri 

untuk menjadi korban penghapusan dosa yang oleh-Nya semua manusia diselamatkan 

(Yoh 3:16). Ia dijatuhi hukuman maksimal, yaitu kematian di kayu salib, bukan hanya itu, 

saat disalibkan jubah dan pakaiannya dirampas oleh tentara Romawi (Yoh 19:23) sehingga 

pada waktu disalibkan Tuhan Yesus benar-benar telanjang dan dipermalukan. Mengapa 

Tuhan Yesus harus dipermalukan seperti itu? Kebiasaan penyaliban tentara Romawi abad I 

memang selalu melucuti semua pakaian terhukum sebagai cara untuk mempermalukan, 

menginjak-injak martabat dan membuat efek jera bagi yang melihatnya. Sehingga 

kemungkinan besar, Tuhan Yesus pun disalibkan tanpa sehelai pakaian yang menempel di 

tubuh-Nya. Ia benar-benar dihinakan (Ibr 12:2) dan menjadi tontonan yang memalukan di 

depan umum bahkan di depan murid-murid-Nya dan para sanak keluarga-Nya. Tapi 

memang Tuhan Yesus harus melalui proses yang memalukan tersebut. Segala proses 

hukuman mati yang Tuhan Yesus jalani adalah untuk menanggung segala hukuman yang 

seharusnya manusia alami (Mat 8:17). Sebagai contoh: Kepala yang tertusuk oleh mahkota 

duri adalah penderitaan yang Tuhan Yesus tanggung yang seharusnya manusia alami 

akibat dosa pikiran; Tangan yang terpaku adalah untuk menanggung penderitaan yang 

seharusnya tangan manusia alami karena pelanggaran-pelangaran yang tangan manusia 

lakukan; dan sebagainya. Dan saat Tuhan Yesus ditelanjangi pun itu merupakan salah satu 

penderitaan yang Tuhan Yesus harus alami untuk menanggung ketelanjangan rohani 

manusia akibat dosa yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Dan Tuhan Yesus rela 

menanggung semua penderitaan di kayu salib tersebut karena besar kasih-Nya kepada 

manusia.  

 “Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih 

benar lagi mereka, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, 

akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus.” (Rom 5:17) 



 Ketelanjangan yang Tuhan Yesus alami di kayu salib adalah untuk menanggung 

ketelanjangan yang seharusnya manusia terus alami akibat dosa. Sungguh kita harus 

bersyukur akan hal ini. Kita memiliki Allah yang begitu mengasihi kita sehingga Ia mau 

menanggung segala dampak dosa yang seharusnya membawa kita kepada kematian kekal 

di dalam neraka. Dia yang kaya rela menjadi miskin agar manusia menjadi kaya; Dia rela 

mati agar manusia yang telah mati rohaninya karena dosa dapat hidup bersama-sama-Nya 

di surga kekal; Dia juga yang mengenakan pakaian keagungan rela ditelanjangi agar 

manusia yang telanjang kembali mengenakan pakaian yang indah... 

 “Pujilah TUHAN, hai jiwaku! TUHAN, Allahku, Engkau sangat besar! Engkau yang 

berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang 

membentangkan langit seperti tenda.” (Mzm 104:1-2)  

Yesus mengembalikan pakaian manusia 

 Setelah Yesus menggenapi seluruh janji Allah tentang penyelamatan manusia dari 

dosa dan maut, maka genap pulalah karya keselamatan Allah kepada manusia dan 

melayakkan kembali manusia untuk menggenakan pakaian rohani manusia, sehingga 

manusia dapat kembali mendekat kepada Allah. Kematian Yesus di kayu salib adalah 

pencurahan darah Anak Domba Allah yang telah menghapuskan semua dosa dan 

pelanggaran manusia yang mau percaya kepada Yesus Kristus secara kekal, tidak seperti 

darah pengorbanan hewan yang hanya menutupi dan hanya bersifat sementara. Sehingga 

melalui darah Yesus manusia yang percaya pada Yesus akan dihapuskan dosanya dan 

kembali layak untuk mengenakan pakaian rohani sehingga tidak kelihatan lagi 

ketelanjangannya di hadapan segala makhluk roh. 



Apakah roh Saudara saat ini mengenakan pakaian putih yang bersih? 

 “Maka Aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli dari pada-Ku emas yang 

telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya 

engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi 

minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat.” (Why 3:18) 

 Kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang dunia yang tidak percaya Kristus! 

Kita tidak sedang membicarakan tentang mereka yang belum menerima Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat dan yang belum menerima pengudusan darah Yesus dan juga 

pakaian putih yang Yesus berikan melalui “pertukaran” Ia telanjang untuk menanggung 

ketelanjangan manusia melalui pengorbanan-Nya di Kayu salib. Orang-orang seperti itu 

benar-benar telanjang dan sepenuhya masih berada di bawah kuasa Iblis. Tapi yang kita 

bicarakan adalah orang Kristen! Ya, seorang Kristen yang telah menerima dan percaya 

kepada Yesus Kristus. Apakah sebagai seorang Kristen hidup kita berkenan dihadapan 

Allah dan kita ke-dapatan mengenakan pakaian kekudusan; atau malah sebaliknya, kita 

adalah seorang Kristen munafik yang sebenarnya secara roh kita telanjang dan kelihatan 

kemaluannya? 

 Setidaknya Alkitab mencatat bahwa ada tiga jenis orang Kristen dalam hal pakaian 

rohani: 

1. Tidak berpakaian sama sekali/telanjang. 

2. Berpakaian, tapi terdapat noda cemar. 

3. Berpakaian, dan pakaiannya berupa jubah putih berkilauan. 

1. Tidak berpakaian sama sekali/telanjang  

 Di dalam bukunya, “Direbut dari cengkraman iblis,” seorang hamba Tuhan bernama 

Mukendi menceritakan bagaimana pengalamannya dulu sewaktu ia masih terlibat dalam 

dunia okultisme dan perdukunan. Saat itu, saat masih menjadi dukun dan mata rohaninya 

masih bisa melihat alam roh, ia melihat bahwa secara roh, orang yang hidup di luar Kristus 

itu benar-benar telanjang. Sekalipun secara jasmani mereka mengenakan pakaian, bahkan 

pakaian mahal sekalipun, namun secara roh mereka terlihat telanjang bulat. Bagi orang 

yang rohaninya telanjang, mereka sangat terbuka terhadap serangan-serangan iblis dan 

para pengikutnya, seperti para dukun. Mereka ini sasaran empuk iblis (I Pet 5:8) untuk 

melancarkan serangan yang menghancurkan, seperti: mengirimkan sakit hati, sakit 

penyakit, kesalahpahaman, permusuhan, dengki, kehancuran rumah tangga hingga santet. 

Tidak heran kehidupan orang dunia dipenuhi tawar hati, permusuhan, sakit, masalah demi 

masalah dan pertengkaran.  



 Sungguh mengerikan kehidupan orang yang tidak percaya Kristus ... Tapi itu belum 

yang paling mengerikan, sebab Mukendi selanjutnya menceritakan bagaimana ternyata ada 

banyak orang-orang yang telah percaya Yesus dan menjadi orang Kristen ternyata tubuh 

rohani mereka telanjang juga! 

 Adalah seorang guru Mukendi yang merupakan seorang Kristen dan telah banyak 

membimbing orang lain kepada Kristus namun Mukendi melihat bahwa tubuh rohani guru 

tersebut sungguh telanjang. Mengapa demikian? Sebab ia adalah seorang Kristen munafik 

yang memiliki sisi kehidupan lain yang penuh dosa. Ia merupakan seorang pemabuk, 

perokok, pendusta (suka berbohong), hidup dalam kedagingan dan tidak hidup dalam doa. 

Saudara, mereka yang mengaku Kristen namun memiliki kehidupan yang suam-suam, tidak 

sepenuh hati mengikuti Kristus dan munafik adalah orang-orang yang sepenuhnya 

telanjang secara rohani dan memiliki keadaan rohani yang sama dengan orang-orang dunia 

yang tidak mengenal Kristus sama sekali. Mereka telanjang, seperti Adam dan Hawa 

sewaktu jatuh ke dalam dosa, dan begitu mudah diserang oleh iblis dan para pengikutnya. 

Inilah sebabnya mengapa ada orang Kristen yang telah mengaku sebagai pengikut Kristus 

namun dalam kehidupannya bisa kerasukan setan, depresi, memiliki pikiran-pikiran jahat 

atau keji, memiliki kehidupan yang menyimpang dan sebagainya, itu dikarenakan tubuh 

rohani mereka yang suam-suam adalah benar-benar telanjang (Why 3:17-18) dan tidak 

memiliki perlindungan.   

 Bila Saudara adalah seorang Kristen yang masih hidup dalam kedagingan dan suam-

suam, maka Saudara harus bertobat dan minta kepada Allah untuk mengubah Saudara 

dengan kekuatan-Nya menjadi manusia yang baru (Yes 58:9). Sebab mereka yang hidup 

sungguh-sungguh di hadapan Kristus tubuh rohaninya ditutupi dengan pakaian putih 

berkilauan. Pakaian rohani yang indah tersebut bukan hanya menutupi ketelanjangan 

rohani mereka namun juga melindungi dari hal-hal jahat yang iblis lemparkan setiap saat. 

Kuasa-kuasa gelap tidak dapat memasuki orang Kristen yang hidupnya sepenuh hati 

mengikuti Yesus, dipenuhi Roh Kudus dan menuruti Firman Tuhan, sebab tubuh rohani 

mereka tertutupi pakaian putih yang berasal dari Allah sendiri. 



 “Lihatlah, Aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan 

yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan 

jangan kelihatan kemaluannya.” (Why 16:15) 

 

 Hari-hari ini kita berada di akhir jaman, dimana kedatangan Kristus sudah sangat 

dekat. Pengangkatan sudah diambang pintu! Dan bila orang Kristen ditanya apakah mereka 

mau ikut dalam pengangkatan (Rapture)? Semua orang Kristen pasti menjawab mau ikut 

dalam pengangkatan. Tapi di dalam Why 16:15 Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan 

bahwa: “Ia datang sangat tiba-tiba (seperti pencuri) dan hanya menjemput mereka yang 

tubuh rohaninya mengenakan pakaian”. Tuhan Yesus TIDAK datang kepada semua orang 

yang mengaku Kristen, tidak sama sekali! Ia hanya datang untuk menjemput semua orang 

yang kedapatan tubuh rohaninya berpakaian bersih dan tidak kelihatan ketelanjangannya 

yang memalukan.  

 Iblis adalah penipu ulung, ia telah melemparkan tipuan kenyamanan jasmani dan 

menipu banyak orang Kristen sehingga mereka tidak menyadari bahwa tubuh rohaninya 

sebenarnya telanjang. Iblis telah berhasil menyiksa dan mempermalukan begitu banyak 

orang Kristen dengan ketelanjangan. Jangan biarkan dia. Datang kepada Kristus dan minta 

Dia menghapuskan segala dosa-dosa kita sehingga tubuh rohani kita diperbaharui dan 

dikenakan pakaian putih bersih yang indah. Setelah itu, hiduplah sungguh-sungguh bagi 

Kristus dan hidup dalam kekudusan...  



 “Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya; mereka 

akan berjalan dengan Aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. 

Barangsiapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian; Aku tidak akan 

menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan Aku akan mengaku namanya di 

hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikat-Nya.” (Why 3:4-5)  

2.  Berpakaian, tapi terdapat noda cemar 

 Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor, waktu dia berdiri di hadapan 

Malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya: 

“Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu dari padanya." Dan kepada Yosua ia berkata: "Lihat, 

dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu dari padamu! Aku akan mengenakan 

kepadamu pakaian pesta.” (Zak 3:3-4) 

 Yosua adalah gambaran Israel di Perjanjian Lama, tapi Israel adalah gambaran 

Gereja-Nya di Perjanjian Baru. Jadi saat Yosua datang kepada Allah dengan pakaian kotor 

itu adalah gambaran dari Gereja Tuhan yang telah mengenakan pakaian (tidak lagi 

telanjang) namun pakaian yang Gereja-Nya kenakan merupakan pakaian yang kotor. 

Pakaian tersebut kotor disebabkan oleh dosa. Kejadian yang disaksikan nabi Zakharia 

tentang Yosua tersebut sepenuhnya merupakan gambaran profetik dari apa yang terjadi di 

alam roh sepanjang masa (PB dan PL). Yosua melambang-kan manusia; pakaian kotor yang 

dikenakan Yosua merupakan gambaran yang mewakili pakaian rohani manusia yang rusak 

oleh dosa. 

 Melalui proses kelahiran kembali (Yoh 3:3,7) yaitu saat seorang menerima Tuhan 

dan Juruselamat, maka orang tersebut akan menerima pengampunan dosa dan kepadanya, 

yaitu tubuh rohaninya, akan dikenakan pakaian putih bersih, sehingga tubuh rohaninya 

tidak telanjang lagi. Dalam perjalanan kehidupan selanjutnya bersama Kristus, baju 

tersebut harus dijaga keutuhannya, sebab sekalipun pakaian tersebut merupakan pakaian 

bersifat rohani, namun tetap bisa rusak ataupun terkenan noda yang membuatnya tidak 

lagi putih bersih.  

 Berikut beberapa hal yang dapat mengakibatkan pakaian putih kerohanian 

seseorang menjadi rusak: 

I. Kedagingan 

 “Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi 

tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan 

bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa” (Yud 1:23) 

 Dalam terjemahan aslinya, kata-kata “pakaian mereka yang dicemarkan oleh 

keinginan-keinginan dosa” menggunakan kata-kata “pakaian yang dinodai oleh 



kedagingan,” di sini jelas bahwa ada orang-orang Kristen yang dulu pakaian rohaninya 

putih bersih akibat kelahiran baru, namun kemudian pakaian mereka tidak lagi bersih 

melainkan tercemar oleh noda. Apa yang dapat mencemari pakaian rohani seorang 

Kristen? Yaitu dosa kedagingan... 

 “Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 

penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri 

sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. 

Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu—seperti yang telah kubuat dahulu—bahwa 

barangsiapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam 

Kerajaan Allah.” (Gal 5:19-21) 

 Ayat di atas cukup tegas, bahwa barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan 

daging (pakaian rohaninya tercemar noda) ia tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. 

Jangankan tidak mengenakan pakaian (telanjang), mereka yang sudah mengenakan 

pakaian pun namun tidak dapat menjaganya dan pakaiannya terdapat noda maka ia sudah 

tidak layak lagi untuk masuk dalam kerajaan Allah.  

II.  “Kesalehan”  

 “Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti 

kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami 

seperti daun dilenyapkan oleh angin.” (Yes 64:6) 

 Suatu ketika saya membaca sebuah surat kabar yang sedang meliput sebuah acara 

keagamaan di negara Filipina yang disebut San Pedro Cutud Lenten Rites, atau sebuah 

upacara ritual penyiksaan diri dan penyaliban diri sebagai permohonan pengampunan 

dosa kepada Tuhan, pembayaran nazar atau hanya sekedar mengungkapkan syukur atas 

nikmat yang diberikan-Nya. Proses ritual ini dilakukan persis seperti penderitaan Yesus 

yang Ia alami hingga penyaliban-Nya. Puncak pelaksanaan ritual ini biasanya dilakukan 

hingga proses penyaliban persis seperti yang Yesus alami, yaitu dengan tangan dan kaki 

yang benar-benar di paku dan penggunaan cambuk dan mahkota duri yang hampir mirip 

dengan yang dikenakan kepada Yesus.  

 Saudara, Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa manusia di kayu salib. 

Manusia hanya tinggal menerima-Nya sebagai Tuhan dan juruselamat maka Tuhan akan 

mengampuni SEMUA dosa kita, manusia harus mempercayai hal tersebut, tidak perlu lagi 

usaha manusia untuk mendapat pengampunan dosa ataupun untuk mendapatkan 

keselamatan.  



 “pada waktu itu Dia telah menye-lamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang 

telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh 

pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.” (Tit 3:5) 

 Apapun usaha manusia untuk mendapat-kan keselamatan dan penghapusan dosa 

adalah sia-sia, demikian juga dengan kesalehan hidup yang dilakukan untuk mendapatkan 

pengudusan diri adalah sia-sia dan hanya akan menodai pakaian rohani kita. Jika kita 

mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka dosa kita sudah diampuni, 

keselamatan sudah ditangan. Kesalehan dan perbuatan baik adalah ekspresi dari ungkapan 

syukur atas keselamatan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita secara cuma-cuma, 

bukan sebaliknya yaitu melakukan perbuatan baik karena ingin selamat... (Vs.) 

 Bersambung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AN URGENT MESSAGE FROM SUZZETH HATTIGN 

NODA DAN KERUTAN pada GAUN PERNIKAHAN 

 Sebuah Peringatan Profetik yang Mendesak dari Tuhan - WAKTUNYA SANGAT SINGKAT... 

 Ini adalah peringatan yang mendesak dari Tuhan. Saya telah berdoa selama 3 hari mengenai 

hal ini, untuk memastikan bahwa memang kehendak Tuhan bagi saya, agar saya meneruskannya 

kepada Anda! Inilah pesan tersebut.. 

 Mohon khususkan waktu untuk membacanya dengan hati-hati, dan perhatikanlah 

selayaknya ini memang benar-benar dari Tuhan. Anda harus mengartikannya secara rohani, dan 

bukan secara fisik. 

 Sebelumnya saya akan me-review apa yang saya dapatkan pada tahun 2000. Pada awal 

tahun itu, Tuhan memberikan mimpi yang kuat kepada saya mengenai “Mempelai Kristus yang 

tidak siap untuk perkawinan” (kedatangan Tuhan). Di dalam mimpi tersebut, pesta pernikahan 

sudah siap, namun hanya sedikit orang yang hadir dan persiapannya belum selesai sama sekali. 

Demikian juga mempelai wanitanya – mempelai di dalam mimpi tersebut adalah saya, yang 

mewakili Gereja-Nya sebagai Mempelai Kristus – yang sama sekali tidak siap. 

 Pada tahun 2013, Tuhan memberikan mimpi yang serupa. Di dalam mimpi tersebut, Sang 

Mempelai Pria sudah datang dan menunjukkan kepada saya rumah mewah yang telah dibangun. 

Rumah itu telah siap diguna-kan, dan didirikan di atas batu karang. Dia juga menunjukkan kepada 

saya bahwa per-siapannya sudah selesai. Ketika saya berpaling kepadanya dan berkata, “Apakah 

Engkau sudah menikah? Apakah Engkau telah memiliki anak-anak?” Dia menatap saya dan berkata, 

“Aku belum pernah menikah, tetapi aku datang untuk menjemput Mempelai Wanita-Ku.” Saya 

terbangun dan menyadari bahwa mimpi itu berbicara tentang kedatangan Tuhan. 

 Pada tahun 2014, tepatnya pada tanggal 8 Mei, sekali lagi Tuhan memberikan mimpi 

profetik yang serupa. Saya berdoa selama beberapa hari ini, apakah saya harus membagikannya, 

dan bagaimana saya akan membagikannya. 

 Pesan yang kuat disini adalah betapa batas waktu yang diberikan melalui mimpi tersebut 

semakin dekat! Diawali dengan persiapan pesta pernikahan, dilanjutkan dengan masa dimana 

persiapannya sudah selesai, dan sekarang telah memasuki masa dimana “pesta pernikahan sudah 

ada di hadapan kita”. 

 Yang kedua, adalah mengenai cinta dari mempelai wanita! Mempelai wanita memang 

mencintai, tapi tidak sedang jatuh cinta. 

Inilah mimpi saya: 

 Saat itu saya melihat bahwa diri saya sebentar lagi akan menikah (di dalam mimpi ini, saya 

melambangkan Mempelai Kristus tentunya), dan kali ini kami benar-benar sedang akan berangkat 

ke upacara pernikahannya, tidak seperti dalam mimpi sebelum-sebelumnya yang hanya 



diperlihatkan tentang segala persiapan perjamuan pernikahan. Dalam mimpi tersebut saya sudah 

melihat beberapa tamu yang sedang menuju ke perayaan tersebut, mereka sedang dalam 

perjalanan. Beberapa tamu memakai pakaian putih, beberapa lagi tidak memakainya (Wahyu 

3:5). Saya berlari dan bergegas mengenakan gaun saya, karena pesta pernikahannya sudah akan 

dimulai. Sudah tidak ada waktu lagi, pesta pernikahan sudah di depan mata! Ketika saya 

mengenakan gaun putih saya, saya melihat bahwa (Efesus 5:27).  

 Ketika saya melihatnya, saya berkata “Tidak ada waktu lagi untuk berurusan dengan noda 

tersebut.. Saya harus berangkat ke pesta pernikahannnya sekarang”. Namun sebenarnya sungguh 

menyedihkan.. sebab, dalam mimpi tersebut, sebenarnya saya tidak benar-benar siap untuk 

pernikahan-Nya, sebab ada beberapa noda kotor di gaun saya! 

 Kemudian, adegannya berubah, dan sekarang kami ada di resepsi pernikahan. Yang 

membuat saya kaget adalah kurangnya gairah dan cinta saya kepada Mempelai Pria. Saya mencintai 



Dia, tetapi tidak SEDANG JATUH CINTA KEPADA-NYA SEPERTI YANG SEMESTINYA (Wahyu 2:4). 

Namun demikian, di dalam mimpi saya, Mempelai Pria ini sangat jatuh cinta kepada saya. 

 Saya terbangun dan mendengar dengan jelas Firman ini: “Mempelai wanita telah kehilangan 

kasih mula-mula.. Mereka mencintai Aku, dan sibuk dengan begitu banyak kegiatan. Tetapi, apakah 

mereka benar-benar sedang jatuh cinta kepada-Ku? Aku menginginkan keintiman, bukan kegiatan” 

(Wahyu 2:4) 

 Pesan yang kuat disini adalah betapa batas waktu yang diberikan melalui mimpi tersebut 

semakin dekat! Diawali dengan persiapan pesta pernikahan, dilanjutkan dengan masa dimana 

persiapannya sudah selesai, dan sekarang telah memasuki masa dimana “pesta pernikahan sudah 

ada di hadapan kita”. 

 Sesungguhnya, sudah tidak ada waktu lagi yang tersisa, bahkan untuk berurusan dengan 

“noda dan kerutan”. Namun, peringatan yang paling kuat adalah kurangnya cinta pada saat pesta 

pernikahan! Kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, kita mendoakannya, dan kita berkata bahwa 

kita sedang mempersiapkannya. Namun, apakah kita benar-benar JATUH CINTA KEPADA 

MEMPELAI PRIA SEPERTI SELAYAKNYA MEMPELAI WANITA SEBELUM HARI PERNIKAHAN? 

APAKAH KITA SUDAH SIAP! . Sejumlah orang yang lain, sama seperti saya, belum siap...  

 Saya mengirimkan pesan ini sebagai sebuah peringatan kepada anda untuk memeriksa roh 

dan kegiatan Anda. Apakah kegiatan Anda adalah untuk bersiap-siap bagi kedatangan Mempelai 

Pria?.. Kita akan segera mendengar seruan itu.. Mempelai Pria datang! (Matius 25:6).. Apakah anda 

memiliki minyak di dalam lampu anda, dan anda sudah siap dengan berpakaian putih, yang telah 



dibasuh dengan darah Anak Domba? Apakah 

anda benar-benar sedang jatuh cinta kepada Sang 

Mempelai Pria? Ataukah kita seperti 5 gadis yang 

bodoh? (Matius 25:5) 

 Ketika saya mendoakan tentang hal ini, 

hanya 3 orang saja yang mengetahui mimpi saya. 

Saya sangat terkejut ketika salah satu anggota tim 

saya di Papua mengirimkan sebuah pesan kepada 

saya. DIA BARU SAJA MENERIMA PERINGATAN 

DARI TUHAN MELALUI SEBUAH MIMPI 

MENGENAI KEDATANGAN TUHAN! Dia tidak 

tahu-menahu perihal mimpi saya! Hal ini 

sangatlah penting. KITA HARUS 

MEMPERHATIKAN HAL INI, DATANGLAH KE 

HADAPAN TUHAN DAN BERPERKARALAH 

DENGAN “NODA DAN KERUTAN” YANG 

MUNGKIN ADA DI PAKAIAN ANDA – WAKTUNYA 

SANGAT SINGKAT! TUHAN DATANG SEGERA! 

(Amin). 
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