
 



Pesan Gembala 

Kasih Yesus begitu luar biasa bagi kita 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Beberapa bulan yang lalu kita sudah memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan 

Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan sekaligus pencurahan Roh Kudus pada hari Raya Pentakosta. 

Tuhan itu sangat menekankan bahwa Dia sangat-sangat mengasihi Saudara. “Karena begitu 

besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16) 

Mari kita renungkan dan rasakan kembali kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tuhan tidak 

menghendaki kita binasa atau masuk neraka, tetapi masuk sorga dan memperoleh hidup kekal bersama-

sama Dia selama-lamanya di Sorga.  

Akhir-akhir ini Tuhan menyuruh Gembala Pembina untuk lebih lagi banyak berbicara tentang 

sorga dan neraka. Jika kita mengerti hal ini maka ada 2 hal yang penting yang akan terjadi dalam 

kehidupan kita, yaitu: 

a. Saudara akan lebih menghormati dan menghargai pengorbanan Tuhan Yesus dan kasih-Nya. 

b. Saudara akan mengerjakan keselamatan dengan lebih takut dan gentar. 

Selain itu Gembala Pembina diingatkan Tuhan untuk lebih banyak berbicara tentang sorga dan 

neraka. Tetapi banyak orang yang tidak mempercayai hal ini. Kalau kita mengetahui betapa 

mengerikannya neraka dan indahnya sorga, maka Saudara akan lebih lagi menghargai pengorbanan 

Tuhan Yesus di kayu salib dan kita akan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tuhan 

Yesus datang ke dunia ini karena Dia mengasihi Saudara semua dan supaya kita masuk sorga.  

Saudara harus lebih lagi membaca penga-laman-pengalaman mereka yang sudah melihat sorga 

dan nereka. Neraka itu bukan tempatnya manusia, melainkan tempatnya iblis. Yang bodoh adalah 

manusianya sendiri mengapa mereka mau diajak untuk masuk ke neraka, padahal Tuhan Yesus datang 

ke dunia ini supaya Saudara dan saya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal bersama-sama 

dengan Dia di sorga. 

Dulu gereja begitu berani berkata, “sorga atau neraka.?” Lama kelamaan berubah menjadi, 

“Selamat atau tidak selamat?” dan sekarang malah berkata, “Diberkati atau tidak diberkati?” Ini sudah 

merupakan penurunan sebab hanya berbicara hal-hal duniawi yang fana. Padahal saat-saat ini kita 

sedang mempersiapkan diri untuk hidup yang kekal.  

Pesan Tuhan kepada kepada para pengkotbah adalah bahwa Alkitab mengatakan bahwa umur 

manusia itu 70 tahun dan kalau kuat 80 tahun, setelah itu kemana? Setelah itu kita diperhadapkan 

kepada 2 tempat, yaitu sorga dan neraka dan keduanya itu kekekalan. Hidup kekal selama-lamanya atau 



mati kekal selama-lamanya? Pilihan ada di kita! Jangan menukar kekekalan dengan kehidupan sekarang 

yang hanya bersifat sementara. Kita harus sungguh-sungguh memikirkan hal itu sehingga fokus kita 

dalam kehidupan di dunia ini bukan hanya untuk memikirkan bagaimana supaya sukses dalam 

mendapatkan uang, dihormati dan memiliki pangkat atau popularitas yang tinggi, sebab itu tipuan iblis 

semua. Tetapi fokus hidup kita sekarang ini haruslah mempersiapkan diri untuk masuk kepada masa 

kekekalan, yaitu hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan.  

PENDERITAAN TUHAN YESUS 

Mari kita renungkan bagaimana Tuhan Yesus mengasihi Saudara supaya Saudara memperoleh 

hidup yang kekal bersama Dia selama-lamanya di sorga. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Semua 

orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa adalah 

maut/mati. Mari kita renungkan betapa kasihnya, betapa baiknya Tuhan itu kepada Saudara dan saya. 

Dia harus mati bagi Saudara dan saya dan cara matinya ini yang harus Saudara perhatikan, bukan cara 

mati dipenggal kepalanya, tetapi ini cara mati yang benar-benar luar biasa.  

10 TAHAP PENDERITAAN TUHAN YESUS 

1. Tuhan Yesus berdoa dan berserah kepada kehendak Bapa. 

Penderitaan Tuhan Yesus dimulai di Taman Getsemani. Dia tahu bahwa Dia akan mengalami hal-

hal yang mengerikan. Tuhan Yesus selain 100% Allah, Dia juga 100% manusia seperti Saudara dan saya. 

Tuhan Yesus sangat ketakutan, sehingga peluh-Nya berteteskan seperti darah, itu gejala tekanan emosi 

yang luar biasa. Itu semua Tuhan Yesus lakukan bagi Saudara dan saya. Kalau ada di antara Saudara yang 

mengalami ketakutan, datanglah kepada Tuhan Yesus sebab Dia sudah menanggung semua itu bagi 

Saudara dan saya. Ketakutan yang kita alami itu masih tidak seberapa dibanding dengan apa yang Tuhan 

Yesus alami pada waktu itu. 

Pada waktu Dia selesai berdoa, segerombolan orang datang, tiba-tiba murid yang dikasihi-Nya 

yang bernama Yudas Iskariot datang dengan ciuman mautnya.  

Jika Saudara pernah mengalami dikhianati oleh orang yang dekat dengan Saudara, kira-kira 

bagaimana dengan Saudara? Mungkin Saudara akan merasa sakit hati dan kepahitan kepada orang itu. 

Jika Saudara mengalami hal seperti itu, datanglah kepada Tuhan Yesus dan saya percaya Dia akan 

berkata: “Anak-Ku, Aku sudah mengalami hal yang lebih daripada kamu. Kamu hanya perlu 

mengampuni.” Jangan sampai Saudara kepahitan, sebab orang yang kepahitan sampai akhir, tempatnya 

bukan di sorga melainkan di neraka!. 

2. Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas 

Disana Tuhan Yesus ditampar, diludahi, dan  sakitnya luar biasa. Mungkin ada di antara Saudara 

yang mengalami hal seperti itu, kita bisa belajar dari Yesus yang tidak membalas.  

 



3. Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada wali negeri Pilatus 

Pilatus waktu itu tidak menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus harus tetap 

dihukum mati. Orang banyak mengatakan: “Salibkan Dia... salibkan Dia...” mereka lebih memilih Barabas 

daripada Tuhan Yesus.  

Tetapi istri Pilatus memberi pesan kepada Pilatus dengan pesan, “Jangan engkau mencampuri 

perkara orang benar itu, sebab karena Dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.” Pilatus 

berusaha untuk membebaskan Tuhan Yesus, tetapi dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa.  

4. Tuhan Yesus disesah/ dicambuk 

Awal daripada penyaliban itu adalah Tuhan Yesus disesah. Alat yang digunakan sungguh 

mengerikan, ujungnya dari cemeti, dari potongan-potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu 

dipukulkan ke tubuh Yesus itu akan menimbulkan luka, dagingnya akan tercabik keluar dan darah keluar 

seperti tetes-tetes keringat. Apakah penderitaan Tuhan Yesus berhenti sampai di situ? Tidak 

5. Tuhan Yesus diberi jubah ungu dan mahkota duri 

Tuhan Yesus diberi mahkota duri di atas kepalanya dan kemudian ditancapkan dengan buluh, 

dan duri itu masuk ke kepala Yesus. Darah mengalir dari kepala Yesus. Tuhan Yesus berteriak kesakitan. 

6. Tuhan Yesus memikul salib 

Tuhan Yesus jatuh bangun saat memikul salib, sehingga darah-Nya keluar begitu banyak sampai 

Dia tidak kuat lagi.  

Akhirnya prajurit memanggil seorang Kirene untuk menggantikan Tuhan Yesus. 

7. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku 

Sesampainya di Bukit Golgota, Tuhan Yesus mulai disalibkan. Paku mulai dihantamkan ke kaki 

dan tangan Tuhan Yesus, betapa sakitnya Yesus pada waktu itu.  

 

 

 

 

 

 

 



8. Tuhan Yesus disalib 

Setelah itu Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Dadanya sesak akibat cairan yang menekan 

jantungnya, membuat Tuhan Yesus berlumuran darah. Dia ditonton oleh banyak orang dan itu belum 

cukup bagi Tuhan Yesus. Semua orang yang melewati-Nya, menghujat Tuhan Yesus. Imam-imam kepala, 

ahli-ahli Taurat, tua-tua, semua menghujat Tuhan Yesus. Bahkan satu dari penyamun yang berada di 

sebelah Tuhan Yesus ikut menghujat Tuhan Yesus. 

9. Tuhan Yesus ditinggal Bapa 

Sekitar pukul dua belas sampai pukul tiga siang, tiba-tiba keadaan di daerah golgota menjadi 

gelap. Dia merasa bahwa Dia telah ditinggalkan oleh Bapa. Dia berkata, “Eli, Eli, lama sabakhtani?” 

(Matius 27:46) Artinya “Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?” 

10.Tuhan Yesus menyerahkan nyawa-Nya 

Tuhan Yesus terengah-engah, dan dengan suara nyaring Tuhan Yesus berseru, “Ya Bapa, ke 

dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-ku.” Dan setelah Yesus berkata demikian, Dia menyerahkan 

nyawa-Nya. 

KEMATIAN TUHAN YESUS 

Kalau kita membaca tentang neraka itu bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang tidak 

mengenal Yuhan Yesus, tetapi mereka juga banyak melihat yang namanya pendeta, majelis, penatua 

dan jemaat. Dikatakan bahwa mereka adalah orang Kristen tetapi berdosa, mereka yang tidak pernah 

bertobat dari dosanya. Neraka itu sesuatu yang sangat mengerikan, jangan sampai kita masuk ke sana, 

oleh karena itu Tuhan Yesus datang dan Dia yang adalah Allah menjelma menjadi manusia untuk 

menyelamatkan kita semua. Supaya kita yang percaya kepada Dia dibenarkan dan kita tidak usah masuk 

neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang dan mati bagi kita. 

KEBANGKITAN TUHAN YESUS 

Setelah mengalami puncak penderitaan, Tuhan Yesus mati. Dia mati karena dosa-dosa kita! 

Karena dosa Saudara dan saya maka Dia harus mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Dia bangkit dan hidup.  

Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, maka:  

1.  Pemberitaan Firman Tuhan itu sia-sia 

2. Kepercayaan kita sia-sia dan kita masih ada di dalam dosa-dosa kita 

3. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan tetap binasa 

4. Kita disebutkan orang-orang yang paling malang dari segala manusia 

5. Mujizat dan kesembuhan tidak akan ada lagi 



Tetapi Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus bangkit, maka: 

1.  Pemberitaan Firman Tuhan tidak sia-sia 

2. Kepercayaan kita tidak sia-sia, kita tidak di dalam dosa kita lagi, tetapi kita akan hidup kekal selama-

lamanya bersama Tuhan Yesus 

3. Orang-orang mati di dalam Tuhan tidak akan binasa tetapi akan hidup kekal selama-lamanya 

4. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tetapi justru orang-orang yang paling 

beruntung dari segala manusia 

5.  Mujizat dan kesembuhan itu masih ada dan itu nyata.  

“Tahun 2015 adalah tahun pelipat-gandaan mujizat!”. Haleluya!  

TUHAN YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MURID-MURID-NYA 

Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita, Dia dikuburkan tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit 

dari kematian. Dan setelah itu selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri-Nya 

kepada lebih dari 500 murid-murid-Nya. Untuk apa? 

1. Untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup!  

2. Untuk mengunjungi murid-murid-Nya yang mengalami frustrasi, tergoncang, terluka akibat kematian 

Tuhan Yesus.  

Tuhan Yesus mengunjungi Tomas  

Pada waktu Tuhan Yesus mengunjungi Tomas, dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit 

karena pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri-Nya, Tomas tidak ada di tempat. Tomas berkata, 

“Aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bekas luka di tangan-nya serta luka di lambungnya dan 

mencucukkan jariku ke dalamnya, sekali-kali aku tidak percaya.”  

Akhirnya Tuhan Yesus datang secara khusus kepada Tomas dan berkata, “Tomas, ini Aku... 

Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku 

dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.” (Yohanes 20:27) Lalu Tomas tersungkur, 

“Ya Tuhanku dan Allahku!” Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Tomas, “Karena engkau telah melihat 

Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.” (Yohanes 20:29) 

Tuhan Yesus mengunjungi ketujuh murid-Nya yang sedang mencari ikan 

Tuhan Yesus mengunjungi ketujuh murid-Nya yang sedang frustasi, yaitu: Petrus, Yohanes, 

Yakobus, Natanael dan Tomas dan 2 murid lainnya yang sedang mencari ikan. Mereka semalam-

malaman mencari ikan tetapi tidak mendapatkan ikan. Ketika hari sudah mulai terang, dalam keadaan 

frustasi, tiba-tiba di pantai ada suara, “Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?” Mungkin 

karena mereka sedang kesal, mereka hanya menjawab, “Tidak ada!!” Mereka tidak mengetahui bahwa 



kalau itu Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan lembut berkata, “Tebarkan jalamu di sebelah kanan 

perahu, niscaya engkau akan beroleh.” Ini adalah perintah yang tidak masuk akal, karena mereka telah 

semalam-malaman mencari ikan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Sedangkan hari telah pagi, 

artinya bukan waktunya untuk mencari ikan. Apalagi sudah dekat dengan daratan karena jaraknya hanya 

200 hasta (90 m) dari pantai, jadi tempat yang relatif dangkal, jadi bukan tempatnya ikan. Namun 

mereka semua taat dan mujizat yang kreatif itu terjadi. Seratus lima puluh tiga ekor ikan besar-besar 

berhasil ditangkap dan jalanya tidak koyak. Itulah Tuhan Yesus.  

Tuhan Yesus memulihkan Petrus 

Tuhan menampakkan diri kepada Petrus dan memulihkan Petrus dimana Petrus mengalami 

guilty feeling yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata, “Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu telah 

menyangkal Aku 3 kali.” Berbeda dengan Yudas, Petrus tidak pernah merencanakan perbuatan 

menyangkal Tuhan Yesus, namun itu terjadi. Sebelum ayam berkokok Petrus telah menyangkal Tuhan 

Yesus 3 kali. Pada saat ketiga kalinya Petrus menyangkali-Nya, bertepatan Tuhan Yesus memalingkan 

wajah-Nya kepada Petrus. Empat mata beradu dan Petrus menangis tersedu-sedu.  

Dan ketika Tuhan Yesus mendatangi Petrus, Dia bertanya, “Simon anak Yohanes, apakah engkau 

mengasihi Aku lebih daripada segalanya?” Petrus langsung menjawab, “Ya Tuhan, aku ini mengasihi 

Engkau lebih dari semuanya.” Lalu Tuhan Yesus berkata, “Kalau begitu gembalakanlah domba-domba-

Ku.” Namun kemudian Tuhan bertanya kembali untuk kedua kalinya bahkan sampai 3x, di situlah Petrus 

menangis dan berkata, “Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari semuanya” dan kembali Tuhan 

berkata, “Gembalakanlah domba-domba-Ku.” Apakah Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau Saudara 

mengasihi-Nya, Tuhan Yesus berkata, “Gembalakanlah domba-domba-Ku.” 

Pesan bagi para gembala, “Gembalakanlah domba-dombamu dengan baik. Jangan engkau 

meninggalkan domba-dombamu.” Jika Saudara membaca beberapa kesaksian tentang sorga dan neraka, 

menceritakan bahwa mereka yang pernah melayani Tuhan, mereka yang dibawa ke surga dan neraka, 

itu hamba Tuhan yang pernah melayani dan kemudian murtad pada akhirnya. Mereka mengalami 

siksaan yang luar biasa di neraka.   

TUHAN YESUS NAIK KE SORGA 

       Setelah 40 hari berulang-ulang menampak-kan diri kepada murid-murid-Nya, akhirnya Tuhan 

Yesus naik ke sorga dengan disaksikan oleh murid-murid-Nya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14:2-

3, “Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. 

Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan 

telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, 

supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada.” 

Saat ini Tuhan Yesus ada di sorga. Dia sedang menyediakan tempat bagi Saudara dan saya. 

Tuhan Yesus berkata, “Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal.” Tidak lama lagi Dia akan datang 

kembali dan waktu kedatangan-Nya sudah sangat-sangat-sangat dekat. Amin! Untuk itu pesan Tuhan 

kepada kita semua, “BERJAGA-JAGALAH!”. 



PESAN TUHAN HARI-HARI INI  

1. Kita harus memiliki kasih yang mula-mula 

Dalam Wahyu 2, Tuhan Yesus berpesan kepada jemaat di Efesus: “Aku tahu segala 

pekerjaanmu…engkau rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap orang jahat yang menyebut dirinya rasul, 

tetapi sebenarnya adalah rasul palsu. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena nama-Ku. Engkau 

melayani pekerjaan Tuhan dengan tidak mengenal lelah. Dan engkau membenci perbuatan-perbuatan 

pengikut Nikolaus yang juga aku benci.” 

Bukan benci orangnya tetapi benci perbuatannya di mana pengikut-pengikut Nikolaus 

mempunyai pengertian bahwa perzinahan dan percabulan tidak berpengaruh terhadap keselamatan. 

Jemaat di Efesus membenci perbuatan-perbuatan 

seperti itu, mereka adalah orang Kristen yang luar 

biasa. Tetapi apa pandangan Tuhan Yesus terhadap 

jemaat Efesus? Tuhan berkata, “Tetapi Aku mencela 

engkau, sebab engkau telah meninggalkan kasihmu 

yang semula. Karena itu bertobatlah dan lakukanlah 

lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, Aku 

akan datang mengambil kaki dianmu dari 

tempatnya.” 

Lalu Tuhan Yesus berjanji, “Barangsiapa 

menang, kalau engkau mau bertobat, engkau mau 

berubah dan engkau dalam kondisi kasih yang mula-

mula, engkau akan Aku beri makan dari pohon 

kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah.” Mungkin kita belum sampai seperti itu, tetapi karena 

mereka tidak memiliki kasih yang mula-mula, apa pun yang mereka lakukan dalam melayani pekerjaan 

Tuhan, Tuhan berkata, “Betapa dalamnya engkau telah jatuh!” Saya berdoa supaya semua yang ada di 

tempat ini semuanya menjadi pemenang. Saudara harus keluar sebagai pemenang! 

2. Kita Harus Mengumpulkan Harta Di Sorga 

Hal kedua yang Tuhan katakan adalah tentang hal mengumpulkan harta. Tuhan berpesan 

supaya kita harus mengumpulkan harta di sorga dan bukan harta di bumi. Sebab harta di sorga, ngengat 

dan karat tidak akan merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Firman Tuhan 

berkata, “Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.” Kalau Saudara sekarang beratnya untuk 

mengumpulkan harta di bumi, berarti hati kita di bumi dan bukan di sorga. Tetapi kalau kita 

mengumpulkan harta kita di sorga, hati kita pun di sorga. Apakah kita mau hidup di bumi selamanya? 

Tentu tidak, sebab Alkitab katakan umur kita 70 - 80 tahun, setelah itu pilih hidup kekal selama-lamanya 

atau mati kekal selama-lamanya? Tetapi Tuhan berkata, “Kumpulkanlah harta di sorga!”. Kita tidak bisa 

mengabdi di dunia kepada 2 tuan, tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Jangan 

menjadi orang Kristen dengan kehidupan ganda. 



Kesaksian Ibu Suzette Hattingh 

Pada waktu dia merilis kesaksian ini dia berkata supaya tolong diterima secara dewasa dan juga 

dibawa dalam doa, sebab itu bisa ‘dipelintir-pelintir.’ Pada tahun 2000 dia mendapatkan mimpi tentang 

kedatangan Tuhan. Dia berkata pada waktu itu, “Saya sama sekali belum siap”. 

Tetapi untungnya kata Tuhan itu masih dalam masa persiapan. Kemudian di tahun 2013 kembali 

dia bermimpi dan waktu itu pun dia belum siap. Akhirnya dia mendapat mimpi yang terakhir di bulan 

Mei 2014, jadi 1 tahun yang lalu. Di mimpi itu Tuhan berkata, “Sekarang waktunya pengangkatan! Pesta 

perkawinan Anak Domba sudah akan dimulai. Tidak ada waktu lagi!” Lalu dia melihat orang-orang yang 

berpakaian putih pergi ke pesta perkawinan. Lalu dia pun berganti baju dan memakai pakaian putih 

juga. Tetapi alangkah kagetnya ketika dia melihat pakaiannya, sebab dilipatan roknya yang sebelah kiri 

ada noda. Dia sudah tidak berpikir tentang noda itu lalu dia berangkat saja ke pesta. Tetapi ketika dia 

sampai di tempat pesta perkawinan itu tiba-tiba dia merasakan kalau dia kurang bergairah kepada Sang 

Mempelai Pria. Mempelai Pria itu mengasihinya tetapi dia yang kurang bergairah. Kemudian dia baru 

mengerti bahwa inilah yang dimaksud dengan noda tersebut. Dia tidak dalam kondisi kasih mula-mula! 

Lalu dia pun terbangun dan Tuhan tiba-tiba berkata, “Mempelai-Ku sekarang memang jatuh 

cinta kepada-Ku, tetapi mereka tidak dalam kondisi cinta seperti kasih yang mula-mula!”. Dan Tuhan 

memberikan pesan, ”Yang Aku inginkan adalah keintiman, bukan kegiatan!”. Di situ Suzette langsung 

mengerti dan saya percaya kalau dia mempersiapkan dirinya sekarang. Mungkin Saudara terlalu sibuk 

karena di dunia ini seolah-olah mau tidak mau Saudara disibukkan, dipacu dan dipaksa untuk sibuk 

sehingga kehilangan kasih yang mula-mula. Dan ini akibatnya fatal! Kita harus seperti Maria yang duduk 

di kaki Yesus serta mendengarkan Dia dan bukan seperti Marta. Seperti apa yang Tuhan katakan bahwa 

kita sedang masuk dalam Tahun Sabat di mana kita harus banyak beristirahat dalam hadirat Tuhan. 

Pilihan ada di tangan kita, tetapi saya berdoa supaya semua berjaga-jagalah! 

  



SURGA DAN NERAKA, 1 BANDING 1000 

(Kesaksian Ps. Park Yong Gyu) 

Ini adalah sebuah kesaksian dari seorang Pendeta Korea yang bernama Park Yong Gyu. Dia 

adalah seorang pendeta besar dengan jemaat 5000 orang. Yang luar biasa adalah dia seorang yang kaya 

karena dia sebutkan pada waktu itu kekayaannya adalah US $ 150 juta atau sekarang sekitar 2 trilyun 

Rupiah. Dia juga mempunyai 5 mobil mewah. Di sini mungkin dia mau katakan bahwa dia 

mengumpulkan harta di bumi. 

Pada tahun 1987 dia menderita sakit lalu meninggal. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan 

kepadanya untuk kembali hidup di bumi selama 20 tahun lagi. Pada waktu meninggal ini dia dibawa oleh 

Tuhan dengan diantar malaikat-Nya untuk melihat sorga dan neraka. Dia berasal dari aliran Presbyterian 

yang percaya sekali selamat tetap selamat dan tidak pernah percaya kepada cerita tentang sorga dan 

neraka, tentang hidup kudus. Memang kalau orang sudah punya pengertian bahwa jadi orang Kristen itu 

sekali selamat tetap selamat, buat apa hidup kudus? Buat apa bicara tentang neraka? Buat apa berdoa, 

kan sudah selamat semua? Namun demikian Ps. Park adalah seorang pembicara terkenal waktu itu. Dia 

berkata, “Itulah keadaan saya, tetapi setelah saya diperlihatkan sorga dan neraka yang  tadinya saya 

tidak pernah percaya akan hal itu, sekarang saya adalah salah satu orang yang disuruh oleh Tuhan 

menuliskan tentang sorga dan neraka.”  Dan dia bicara soal kekudusan, bahkan setelah peristiwa itu, dia 

menjual seluruh assetnya dan hidupnya berubah total. Dia berkata, “Ternyata bukan harta yang kita 

miliki di dunia yang banyak yang bisa membuat kita masuk sorga.”  

Perjalanan ke sorga 

Memang banyak penulis-penulis yang Tuhan izinkan melihat neraka, mereka diperlihatkan 

orang-orang Kristen yang ada di neraka. Jadi dengan jelas dikatakan ada pendeta, penatua, majelis dan 

jemaat yang ada di neraka. Bahkan dia terkaget-kaget karena melihat ada pendeta yang terkenal ada di 

neraka! Jadi supaya Saudara tahu bukan berarti kalau namanya Kristen itu tidak akan masuk neraka. Dan 

itu saya sangat percaya sebab dari dulu Firman Tuhan dengan jelas sudah berbicara kepada kita. Dan ini 

Tuhan buktikan. 

Apa yang Ps. Park Yong Gyu lihat? Di sana dia dibawa ke 3 tempat untuk melihat: 

• Yang pertama dia dibawa ke tempat anak-anak, indahnya bukan main. Anak-anak itu ditempatkan di 

sebuah kebun yang tidak dapat dia tuliskan betapa indahnya kebun itu. 

• Yang kedua dia diperlihatkan orang-orang Kristen, ada yang pendeta, penatua dan jemaat yang 

mendapat rumah satu persatu. Rumahnya ada yang besar dan ada yang sedang, tetapi mereka semua 

senang sekali. 

• Yang ketiga dia dibawa ke tempat yang jauh dari situ di mana dia berjalan cukup jauh dan malaikat 

berkata bahwa dia akan melihat rumah. 



Namun sesampainya di sana dia heran, “Mana rumahnya?” karena tidak melihat rumah-rumah, 

melainkan hanya melihat gudang-gudang. Lalu dia diberitahu oleh malaikat yang mengantarnya, “Ini 

adalah bagian tempat pendeta yang sebelah sini, dan di sebelah sana untuk para pemimpin. Aku akan 

mengajak kamu ke tempat pendeta, ya.” Kemudian dia dibawa masuk, lalu apa yang dilihatnya? Dia 

melihat gudang yang dia katakan ‘seperti kandang ayam’ hanya isinya jiwa-jiwa. Disana dia kaget, “Loh 

ini pendeta yang menjadi ikon di Korea mengapa ada di sini?” Dan mereka yang ada di sana mukanya 

suram dan pakaiannya juga suram. Kemudian dia berkata, “Untung masih masuk sorga, tetapi kalau saya 

jika disuruh memilih maka saya akan memilih tempat yang tadi, yang ada rumah-rumahnya itu!” Di 

kandang ayam itu adalah tempat orang-orang Kristen yang masuk sorga dengan perasaan malu. 

Dalam 1 Korintus 3 dikatakan bahwa kita membangun tubuh kita, artinya membangun 

kehidupan kita dengan dasar Tuhan Yesus karena kita percaya. Masalahnya sekarang, dengan bahan apa 

kita membangunnya? Dengan emas, perak dan batu permata atau dengan kayu, rumput kering atau 

jerami? Semuanya akan terbukti pada waktu diuji dengan api. Jadi kalau terbakar maka bahannya adalah 

kayu, rumput kering atau jerami. Selamat sih selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Itulah orang-

orang yang ada di dalam kandang ayam tadi. Tetapi yang membangun dengan dasar emas, perak dan 

batu permata itu akan mendapat upah dari Tuhan, yaitu rumah-rumah. Saya mau bertanya, Saudara 

mau tinggal di mana, mau di rumah atau kandang ayam? 

Untuk itu ada syaratnya. Mereka yang tinggal di ‘kandang ayam’ karena mereka tidak pernah 

mengirimkan bahannya. 

Sama seperti manusia di bumi membutuh-kan bahan-bahan untuk membangun rumah mereka, 

kami yang ada di sorga pun membutuh-kan bahan untuk membangun. Apa saja yang harus dilakukan di 

bumi untuk menyediakan bahan-bahan bagi rumahku? 

Tujuh hal yang harus dilakukan seseorang untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi pembangunan 

rumah 

1. Penjumlahan dari total penyembahan dan pujian kepada Allah 

2.  Waktu yang mereka luangkan untuk membaca Alkitab 

3. Waktu yang mereka luangkan untuk berdoa 

4.  Waktu yang mereka luangkan untuk menginjil orang lain 

5. Persembahan seseorang kepada Allah 

6. Ketaatan mereka dalam perpuluhan kepada Allah 

7. Waktu yang mereka luangkan untuk melayani Gereja dalam segala cara. 

Itulah bahan-bahan untuk membangun rumah tadi; kalau tidak, akan tinggal di ‘kandang ayam’ 

seperti itu. Jangan seperti pendeta yang menjadi ikon di Korea itu yang akhirnya tinggal di ‘kandang 

ayam.’ Itu adalah upah! 



 

Kemudian Ps. Park Yong Gyu penasaran, “Apakah saya boleh melihat rumah saya?”, tetapi 

malaikat itu berkata, “Oh tidak boleh, sebab kamu belum mati. Memang sekarang kamu sudah mati, 

namun kamu akan dikembalikan ke bumi”. Tetapi karena dia terus memaksa akhirnya diperlihatkan 

juga. Saya percaya, yang diperlihatkan kepadanya menjadi pelajaran buat kita. Ketika diperlihatkan dia 

sangat kaget karena rumahnya masih pondasi. Dia bertanya, “Bagaimana mungkin hanya masih 

pondasi? Saya kan sudah mengirim bahan-bahannya. Pada waktu itu saya menjual rumah saya untuk 

gereja, saya penulis terkenal malah salah satu buku saya menjadi best seller dan saya gunakan hasilnya 

untuk membangun sekolah Alkitab yang menghasilkan 240 pendeta. Saya juga memberikan beasiswa 

kepada 400 anak-anak yang kurang mampu. Saya membuatkan rumah bagi janda-janda miskin dan 

sengsara. Itu bagaimana?”. Malaikat itu menjawab, “Itu semua tidak layak untuk dijadikan bahan baku, 

sebab semua yang kamu lakukan itu untuk popularitas kamu sendiri. Pada waktu kamu memberikan itu, 

kamu sebarkan beritanya kemana-mana bukan? Bukankah semua orang menjadi tahu? Kamu telah 

menerima penghormatan seperti itu sehingga itu tidak menjadikan bahan untuk membuat rumah.” Dia 

pun terdiam.  

Saudara, ketika saya mendengar kesaksian ini saya baru mengerti kenapa Tuhan Yesus berkata 

seperti ini, “Kalau tangan kananmu memberi, biarlah itu tidak diketahui tangan kirimu.” Itulah 

maksudnya! Sekarang ini memang menjadi trend di mana kalau ada orang yang mau memberikan 

sesuatu, lalu ramai-ramai memanggil TV untuk di shooting dan diberitakan kemana-mana supaya 

kelihatan bahwa dia baik hati. Itu tidak akan menjadi bahan untuk membuat rumah di sana. Terus-

terang ketika membaca kesaksian ini, semua saya kembalikan kepada diri saya. Saya akan koreksi diri 

supaya jangan sampai apa yang kita lakukan ternyata sampai di sana membuat kita hanya melongo 

karena kita tidak mendapat apa-apa. Sepertinya kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di sini, 

padahal di sana tidak ada apa-apa! Untung kalau masih masuk sorga, tetapi kalau masuk ke tempat yang 

satunya lagi (neraka) bagaimana? 

Dulu banyak orang yang berkata bahwa kalau sudah percaya Yesus, sudah menjadi orang Kristen 

bisa melakukan apapun sekehendak hatinya, ternyata saya melihat bahwa mereka yang seperti itu ada 

di neraka! Biarlah Saudara yang mendengar Firman Tuhan hari-hari ini, semuanya bersiap-siap untuk 

masuk sorga dan Tuhan janjikan selama kita masih ada di dalam dunia ini mengalami, tahun 2015 tahun 

pelipatgandaan mujizat. Haleluya! Amin (Sh)  

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

  

 

 

 

 



Pemulihan Pondok Daud 
 

“Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup pecahan 

dindingnya, adan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku akan membangunnya kembali seperti di  

zaman dahulu kala” Amos 9:11 

 

Tidak terasa Gereja Bethel Indonesia jalan Sukawarna, atau yang lebih dikenal sebagai GBI 

Sukawarna, telah mencapai usia peraknya, yaitu 25 tahun. Suka duka telah dilalui gereja ini membawa 

Gereja-Nya kepada pemulihan pondok Daud sesuai visi yang diberikan Tuhan melalui hamba-Nya Pdt. 

Niko Njotorahardjo. Melalui ketaatan beliau, maka sebuah gereja “pujian dan penyembahan” akhirnya 

dibuka di kota Bandung pada tanggal 17 Juni 1990. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, 

gereja ini kemudian digembalakan oleh seorang bernama David Tjakra Wisaksana.  

Gereja Bethel Indonesia (GBI) Sukawarna adalah “buah sulung” dari GBI Karsa Pemuda Jakarta 

melalui hambanya Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo. Berawal dari persekutuan doa kecil yang hanya 

beranggotakan 30 orang, GBI Sukawarna memulai ibadah perdanannya di sebuah gedung di Jl. R.E. 

Martadinata yang bernama “Gedung Wanita” dan dihadiri sekitar 200 orang, kini GBI Sukawarna telah 

memiliki sekitar 20.000 jemaat yang tersebar di 9 cabang gereja di kota Bandung, 45 cabang luar kota 

dan 10 gereja mitra yang terletak hingga di luar pulau.  

Bila kita melihat perkembangan gereja dan pertumbuhan jemaat di wadah ini, maka terlihat 

betapa dahsyatnya apa yang Tuhan lakukan terhadap gereja ini. Jika bukan karena karya Roh Kudus, 

maka mustahil itu semua bisa terjadi. Sungguh ini merupakan karya Roh Kudus! Bukan hasil usaha 

manusia tentunya. Mengapa demikian? Sebab gereja ini tidak dibangun berdasarkan konsep manusia, 

program kerja, ataupun berdasarkan kemampuan finansial yang besar. Penambahan jemaat yang terjadi 

terus menerus dari gereja ini juga tidak dikarenakan gereja ini mengundang pengkhotbah besar, 

mengundang artis, mengadakan acara-acara besar ataupun mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang 

fenomenal, bahkan ditiga tahun pertama, gereja ini hanya melakukan visi yang Tuhan sudah berikan 

kepada pak Niko untuk melakukan “PEMULIHAN PONDOK DAUD” atau melakukan pujian dan 

penyembahan! Tidak ada yang lain. Gereja ini hanya meninggikan nama Tuhan Yesus melalui pujian dan 

penyembahan umat-Nya. Namun seperti janji Tuhan di dalam Yohanes 12:32  yang berkata: “Dan Aku, 

apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-Ku.” Itu artinya, saat 

Gereja-Nya meninggikan nama Tuhan Yesus, maka terjadi pelipatgandaan jiwa-jiwa yang ajaib. Saat 

Gereja-Nya membebaskan Roh Kudus bekerja, maka sesuatu yang ajaib pasti terjadi... Haleluya!  

Apa yang dimaksud dengan visi “Pemulihan Pondok Daud”? Melalui edisi khusus ulang tahun 

GBI Sukawarna ke-25 ini kita akan melihat apa itu Pemulihan Pondok Daud, atau apa itu “gereja yang 

memuji dan menyembah?” 



PEMULIHAN PONDOK DAUD 

Pada waktu bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, orang Israel ditindas dan tidak bisa 

bersekutu dengan Allah-nya. Allah tidak berbicara kepada bangsa Israel dan bangsa Israel tidak bisa 

beribadah ataupun mempersembahkan korban kepada Allah. Melihat kenyataan tersebut akhirnya 

bangsa Israel berseru kepada Allah, dan Allah mendengar seruan mereka. Allah mengirimkan Musa 

untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan untuk beribadah kepada Tuhan (Kel 8:1).     

Tabernakel Musa dan pembuatan tabut perjanjian 

Sekalipun bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, namun perjalanan mereka kembali ke 

tanah Israel memerlukan waktu 40 tahun. Selama perjalanan tersebut, untuk mempersembahkan 

korban dan beribadah, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat sebuah tabernakel (Ibr: Miqdash, 

atau “tempat kudus”). Kelak, di tabernakel ini orang Israel dapat mempersembahkan korban, bertemu 

dengan Allah dan menjadi kiblat bagi orang Israel untuk beribadah.  Untuk melengkapi tabernakel, Allah 

memerintahkan Musa untuk membuat berbagai perkakas sebagai perlengkapan penunjang ibadah, 

termasuk harus dibuatkan sebuah tabut perjanjian. Petunjuk pembuatan (cetak biru) tabernakel, segala 

perkakas dan tabernakel sangat ketat dan diberikan langsung oleh Tuhan di gunung Horeb, dan Musa 

membuatnya persis seperti apa yang Tuhan perintahkan.  

 

Tabernakel ini bukan berupa bangunan yang permanen, namun lebih kepada sebuah tenda 

besar yang dapat dibongkar, diangkut dan dipasang kembali di tempat dimana Tuhan tunjukkan untuk 

bangsa Israel tinggal selama perjalanan di padang gurun. Di tabernakel itulah Tuhan hadir di tengah-

tengah bangsa Israel, bersemayam, berbicara dan mendengarkan doa-doa orang Israel. Dimana pun 

orang Israel berhenti untuk tinggal di padang gurun, maka tabernakel akan didirikan di tengah-tengah 

kemah orang-orang Israel, mereka melakukan itu hingga mereka memasuki tanah perjanjian. Tabernakel 



adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Bahkan didalamnya, tempat Allah bersemayam, yaitu di 

ruang dimana tabut perjanjian diletakkan dinamai sebagai “tempat maha kudus”. Ruang tersebut dibuat 

sangat tertutup dan gelap, untuk menghindari sembarang orang masuk atau melihat hadirat Tuhan di 

dalamnya agar orang tersebut tidak mati. Hanya Imam Besar yang boleh memasuki ruang maha kudus. 

Seperti halnya petunjuk pembuatannya yang sangat ketat, demikian juga dengan petunjuk 

ibadat, orang-orang yang boleh melayani dan yang beribadat sangatlah ketat. Tidak boleh sembarangan 

orang memasuki tabernakel, hanya seorang Imam yang telah ditunjuk, dikuduskan dan dilatih yang 

boleh memasuki tabernakel untuk melayani Allah dan jemaah. Demikian juga dengan halamannya, 

hanya orang-orang dari bangsa Israel sajalah yang boleh memasukinya; bangsa asing, orang cacat, dan 

orang najis tidak boleh memasuki daerah tabernakel, atau mereka akan hangus oleh kemuliaan dan 

hadirat Allah yang kudus. Intinya tabernakel Musa berbicara tentang peraturan-peraturan (baca: liturgi) 

dimana pola ibadahnya dibatasi oleh aturan dan dibatasi oleh waktu. 

Bangsa Israel melupakan tabut perjanjian 

Setibanya di tanah perjanjian, dibawah kepemimpinan Yosua, bangsa Israel merebut kembali 

tanah yang ditinggalkan bangsa Israel dulu. Dengan pertolongan Tuhan, bangsa Israel berhasil mendiami 

kembali tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Selama Allah tinggal di tengah-tengah 

bangsa Israel, yang diwakili oleh tabut perjanjian, bangsa Israel mendapat perlindungan luar biasa dari 

Allah, tidak ada bangsa-bangsa yang tidak dapat mereka kalahkan. Israel sungguh spesial, tidak ada 

bangsa di dunia ini yang Allah-nya tinggal bersama-sama dengan umat-Nya. Tapi sayang, sekalipun Allah 

menyertai mereka untuk menakluk bangsa-bangsa yang mendiami Tanah Perjanjian, namun bangsa 

Israel tidak merebut semua tanah itu seperti yang Tuhan telah perintahkan. Mereka menyisakan tanah-

tanah tertentu dan tidak merebutnya, dan yang lebih parahnya lagi saat orang-orang sejaman Musa dan 

Yosua telah tiada, bangsa Israel akhirnya berubah setia dan tidak lagi mau menyembah Allah yang 

benar, yaitu Allah yang disembah nenek moyang mereka di kemah pertemuan (tabernakel). Mereka kini 

menyembah dewa-dewa yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Bangsa Israel tidak lagi mengingat Allah, 

mereka melupakan kemah pertemuan bahkan mereka mengabaikan tabut perjanjian. Tiga ratus tahun 

lamanya bangsa Israel melakukan hal tersebut, sehingga akhirnya Allah murka kepada bangsa Israel, 

tanpa tabut perjanjian, yaitu tanpa kehadiran Allah, bangsa Israel begitu lemah. Kemudian Allah 

mengijinkan bangsa Filistin mengalahkan bangsa Israel dan merebut tabut perjanjian. Namun karena 

penyembahan berhala (Dagon) di Filistin begitu kuat maka bangsa Filistin dan para dewa mereka tidak 

menerima kemuliaan Allah yang melingkupi tabut perjanjian. Dewa-dewa mereka hancur, dan rakyat 

Filistin terjangkit berbagai penyakit yang mengerikan (I Sam 5:1-12). Sehingga akhirnya mereka 

mengembalikan tabut perjanjian kepada bangsa Israel, dengan cara meninggalkan begitu saja tabut 

tersebut di Kiryat-Yearim. Dua puluh tahun lamanya Tabut Perjanjian akhirnya dibiarkan di Kiryat-

Yearim. 

Tabernakel Daud (Pondok Daud) 

Dalam perjalanan sejarah yang panjang, akhirnya Allah memilih Daud untuk menjadi raja atas 

Israel. Pada kepemimpinan raja Daud barulah bangsa Israel dipimpin untuk kembali menyembah Allah-



nya. Daud juga kemudian merebut Yerusalem dan menjadikannya ibukota Israel dan menjadikannya 

kota pusat peribadatan kepada Tuhan. Dengan hati-hati Daud kemudian membawa tabut perjanjian dari 

rumah Obed Edom ke kota Yerusalem dan memulai kembali peribadatan kepada Allah. Dan karena Daud 

mengenal isi hati Tuhan, selama perjalanan dari kediaman Obed-Edom menuju Yerusalem, dengan 

sukacita raja Daud mempersembahkan 1 ekor lembu dan 1 ekor anak lembu gemukan SETIAP 6 langkah 

(kira-kira setiap 4 meter). Seandainya jarak yang harus ditempuh kira-kira 16 km (16.000 m), maka Daud 

mempersembahkan 8.000 ekor hewan selama mengembalikan tabut perjanjian ke Yerusalem. 

Demikianlah akhirnya tabut perjanjian diam di kota Yerusalem sebagai pusat penyembahan bangsa 

Israel. 

 

Berbeda dengan zaman Musa dimana tabut perjanjian diletakkan di tempat yang sangat 

tertutup, gelap dan memiliki pola ibadat yang kaku, di tabernakel Daud tabut perjanjian diletakkan di 

suatu tenda yang kecil dan terbuka, sehingga setiap orang yang datang untuk beribadah dapat melihat 

secara langsung tabut perjanjian. Pola penyembahan di tabernakel Daud sangat berbeda dengan pola 

ibadah di tabernakel Musa dipenuhi oleh liturgi dan aturan. Pola penyembahan tabernakel Daud 

mengalir bebas seturut kehendak dan pimpinan Roh Kudus, sehingga pola ibadah di tabernakel Daud 

dipenuhi sukacita (Mzm 4:8), sorak-sorai (Mzm 33:3), keramaian (Mzm 42:5), nyanyian baru (Mzm 

149:1), tarian (Mzm 30:12), berbagai alat musik (Mzm 150:3), kegirangan (Mzm 51:10), Nyanyian syukur 



(II Sam 22:50), nubuat (I Taw 25:1) dan sebagainya. Pola ibadah di pondok Daud tidak lagi 

mempersembahkan korban bakaran, melainkan korban penyembahan. 

Bangsa Israel menyembah Allah di pondok 

Daud tidaklah lama, setelah putra raja Daud naik 

takhta, raja Salomo, ia kemudian mendirikan Bait Allah 

pertama atau Bait Allah Salomo sesuai kerin-duan 

ayahnya, raja Daud. Pondok Daud kemudian 

ditinggalkan dan hanya tinggal reruntuhan saja. 

Restorasi Pondok Daud 

Bila kita membaca kisah di atas, maka semua 

itu adalah gambaran atau nubuat dari apa yang akan 

terjadi pada Gereja-Nya di Perjanjian Baru. Sekalipun 

umurnya yang relatif singkat, Pondok Daud 

mengandung nubuatan dan sekaligus janji tentang pola 

penyembahan yang baru dan berkenan kepada Allah. 

Setidaknya dua nabi mengkonfirmasi apa yang akan 

terjadi pada Israel (mewakili umat pilihan Allah) dan 

Gereja-Nya (mewakili bangsa-bangsa lain) bahwa 

mereka akan mengalami restorasi pondok Daud. 

Mereka adalah nabi Amos (Ams 9:11-12) dan rasul 

Yakobus (Kis 15:16-17) yang bernubuat: 

“Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali 

pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup 

pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali 

reruntuhannya; Aku akan membangunnya kembali 

seperti di zaman dahulu kala,  supaya mereka 

menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa 

yang Kusebut milik-Ku.” (Amos 9:11-12) 

Ayat tersebut ditujukan untuk Gereja pada masa kini. Penting bagi kita untuk melihat pemulihan 

bidang-bidang penyembahan yang dilakukan Daud supaya kita bisa melihat penggenapan jumlah orang 

bukan Yahudi masuk ke Kerajaan Allah. Yakobus mengatakan saat mereka membangun Gereja untuk 

generasi yang akan datang, pemulihan Pondok Daud termasuk di dalamnya, sehingga orang bukan 

Yahudi pun bisa mengenal Tuhan... 

Ciri dari Pondok Daud: 

1. Pondok Daud membawa kita kepada perjanjian baru yang penuh kasih karunia. 



2. Pondok Daud menggambarkan susunan Gereja yang baru, dimana semua orang percaya bisa menjadi 

raja dan imam.  

3. Pondok Daud, setelah didirikan, berganti dari pengorbanan binatang kepada pengorbanan nyanyian 

sukacita, pengucapan syukur dan pujian. 

4. Pondok Daud menjadi tempat kediaman tabut Perjanjian sampai Bait Suci selesai di bangun. 

5. Pondok Daud mempunyai tabut perjanjian dan menubuatkan Dia yang akan datang dan duduk di 

Takhta selamanya. 

6. Pondok Daud tidak mempunyai tabir, sehingga semua orang bisa masuk. Ini menggambarkan 

penghubung dan doa syafaat. 

7. Pondok Daud mempunyai penyanyi, alat musik, dan nyanyian pujian yang berada di dalam pondok. 

Suatu pola penyembahan yang baru telah dimulai. 

8. Pondok Daud membuka jalan bagi semua bangsa untuk datang. Apakah Saudara orang bersunat 

(orang Yahudi) atau tidak bersunat (bangsa lain), Saudara bisa datang. 

Saat Tuhan mengatakan Dia akan memulihkan Pondok Daud, Dia tidak mengatakan kita akan 

kembali ke zaman Perjanjian Lama. Nubuatan Restorasi Pondok Daud adalah nubuatan tentang 

pemulihan pola penyembahan kepada Allah. Allah sedang memastikan Gereja-Nya berpindah dari pola 

ibadah kemah suci Musa kepada kuasa profetik yang menghidupkan melalui pola penyembahan yang 

baru yang ditemukan dalam pondok Daud. Pola penyembahan seperti yang ada di sorgawi seperti yang 

disingkapkan kitab Wahyu.  

Saya percaya kalau kita mau menyembah, kita akan melihat semua yang Daud telah tunjukkan 

pada kita, kerinduannya menegakkan hadirat Allah  dan memerintah sebagai pahlawan dari hadirat itu, 

akan dipulihkan kepada kita baik secara individu ataupun korporat. Ada beberapa perbedaan yang ada 

di dalam kemah suci Musa dan pondok Daud. Lihat tabel di bawah ini: 



Tuhan ingin kita pindah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan baru seperti yang ada di 

dalam pondok Daud, bukan pola ibadah seperti tabernakel Musa yang kaku. Dalam setiap kebangunan 

rohani pada jaman Yoas, Hizkia, Yosia, Ezra dan lainnya (II Taw 29:30), orang Israel selalu berbalik 

kepada bentuk penyembahan yang dilakukan oleh raja Daud. Jika Gereja-Nya mau mengalami 

kebangunan rohani, maka Gereja Tuhan harus mengalami terobosan dalam bentuk penyembahan yang 

baru dan lebih tinggi seperti yang tedapat di tabernakel Daud. Gereja Tuhan harus mengalami terobosan 

dalam penyembahan dan doa sebelum kita melihat kota dan bangsa kita di transformasi dan sebelum 

kita melihat tuaian jiwa beribu-ribu laksa. 

Kalau tubuh Kristus tidak menyembah dan berdoa seperti yang ditunjukkan di dalam Firman 

Tuhan. Perubahan paradigma penyembahan ke zaman Perjanjian Baru ada di dalam Kisah 15:16-17. Di 

sini Rasul Yakobus mengutip Nabi Amos yang mengatakan masuknya orang bukan Yahudi ke dalam 

Kerajaan Allah sebagai tanda penggenapan pondok Daud. Dengan kata lain, penyembahan zaman 

Perjanjian Baru didasarkan pada pola Pondok Daud. Bukan mezbah Abraham; atau Kemah Suci Musa 

yang dipulihkan, tapi Pondok Daud yang menaungi tabut perjanjian di gunung Sion, Yerusalem. Nyanyian 

Tuhan dan nyanyian sukacita hanya dilepaskan di Pondok Daud (I Taw 13). 

Saat ini kita harus berubah, kita harus hidup dalam kehidupan yang baru, kirbat yang baru dan 

kantung yang baru. Tuhan ingin kita meninggalkan kehidupan yang lama yang membuat kita sangat sulit 

bertemu dengan Tuhan. Dulu disaat menyembah mungkin kita merasakan sesuatu yang hampa, kini 

saatnya terjadi pemulihan. Saat kita menyanyikan nyanyian-nyanyian, ada banyak tantangan yang 

mencoba mengalahkan kita di depan. Kita sudah cukup banyak melihat kecakauan di bumi ini. Kita 

sudah melihat kematian di bumi ini. Tapi, sekarang adalah saatnya pemulihan dalam Tubuh Kristus. 

Dengarlah teriakan Tuhan bagi Gereja-Nya: “Keluarlah!” Kata ini artinya mene-robos, melarikan diri, 

maju, mendekat pada akhir, memimpin, berpindah dari situasi yang menekan. Keluarlah! Biarkan 

teriakan ini bergema di tengah-tengah Gereja-Nya dan menyatakan pemulihan atas apa yang telah 

hilang Gereja-Nya dahulu.  

Naiklah dalam penyembahan dan lihatlah kebebasan Saudara dalam Tuhan akan dipulihkan. 

Naiklah dalam penyembahan dan lihatlah kesehatan, sukacita dan berkat Tuhan pulihkan. Naiklah dalam 



penyembahan dan lihatlah hati Bapa dipulihkan pada Saudara. Pemulihan pribadi terjadi, kesehatan 

dipulihkan, keluarga-keluarga dipulihkan, Gereja dipulihkan, dan bangsa dipulihkan. 

Sebuah visi tentang pondok Daud 

Berikut pengertian tentang pondok Daud: 

1. Pondok Daud berbicara keintiman dengan Tuhan  

Saat manusia tinggal di taman Eden, mereka hidup dalam keintiman dengan Allah. Mereka 

dapat bercakap-cakap dengan Allah secara langsung dan berjalan bersama dalam persekutuan yang 

intim. Namun saat manusia jatuh kedalam dosa, hubungan yang intim tersebut terputus, manusia diusir 

dari taman Eden dan menjauh dari hadirat-Nya. Manusia yang berdosa tidak dapat mendekat kepada 

Allah yang Maha Kudus. Bagi manusia ini merupakan bencana besar, dan Allah sedih melihat kejadian 

yang tidak diharapkan tersebut. Untuk itu Allah mulai merencanakan karya keselamatan terhadap 

manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji bahwa melalui Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus, Ia 

akan menyelamatakan manusia dari dosa dan memulihkan hubungan-Nya yang terputus.  

Selama menanti penggenapan janji penyelamatan namusia, Allah memberikan “cara” agar 

manusia dapat mendekat dan beribadah kepada-Nya, yaitu dengan pengorbanan hewan. Dari jaman 

Adam, Nuh, Abraham hingga Musa, pola ibadah manusia dengan Allah adalah melalui pengorbanan 

hewan, yaitu pencurahan darah/nyawa untuk menutupi dosa manusia dari hadapan-Nya. Hubungan 

manusia dengan Allah melalui pengorbanan hewan adalah hubungan yang sangat “jauh”. Pola ibadah ini 

kemudian disempurnakan di tabernakel Musa, namun tetap Allah masih begitu jauh dari manusia, hanya 

Imam Besar yang dapat mendekat kepada Allah, itu pun dengan syarat yang sangat ketat dan hanya satu 

tahun sekali. Saat raja Daud menempatkan tabut perjanjian di dalam sebuah pondok sederhana maka 

pola pertemuan manusia dengan Allah (yang bersemayam di tabut perjanjian) menjadi sangat dekat. 

Semua orang (baik bangsa Israel) maupun bangsa-bangsa lain dapat mendekat hadirat-Nya di dalam 

tenda yang terbuka. Tabernakel Daud berbicara tentang keintiman, setiap orang yang dapat mendekat 

kepada tabut perjanjian (hadirat Allah) adalah berbicara tentang keintiman, yaitu hubungan yang 

manusia dengan Allah yang dipulihkan, seperti hubungan di taman Eden dulu. Tidak ada jarak lagi! 

Gereja akhir jaman adalah Gereja yang intim. Tuhan Yesus, sang tunas Daud (Why 5:5) datang ke 

dunia ini jauh setelah tabernakel Daud didirikan. Tuhan Yesus datang untuk menggenapi janji Allah akan 

juruselamat manusia dari dosa dan maut. Ia juga datang untuk menyelesaikan apa yang telah raja Daud 

mulai, yaitu membawa segala bangsa untuk mendekat kepada Allah dalam hubungan yang intim. Saat 

Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, tabir Bait Suci terbelah dua dari atas 

ke bawah. Tabir Bait Suci adalah tabir pemisah yang selama ini memisahkan antara hadirat Allah (Ruang 

Mahakudus) dengan Ruang Kudus. Terbelahnya tabir Bait Suci menunjukkan bahwa kini tidak ada jarak 

atau pemisah untuk manusia menghampiri Allah. Melalui kematian Kristus, tabir itu disingkirkan dan 

jalan menuju kehadiran Allah kini terbuka bagi semua orang. 

Gereja dengan pola pondok Daud adalah Gereja yang tahu bagaimana menarik hadirat Tuhan dan 

berjalan dalam hubungan yang akrab dengan Tuhannya.    



2. Pemulihan pola doa, pujian dan penyembahan 

“Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh 

empat tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan 

emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-orang kudus.” (Why 5:8) 

Bila kita melihat pola penyembahan di tabernakel Daud, maka itu sama seperti pola 

penyembahan di sorga yang dilakukan  kedua puluh empat tua-tua. Mereka tersungkur menyembah 

Yesus sambil membawa kecapi dan cawan. Kecapi berbicara tentang pujian dan penyembahan kita, 

sedangkan cawan emas yang penuh kemenyan berbicara mengenai doa. Kemudian kedua puluh empat 

tua-tua itu menyanyikan lagu-lagu baru yang meninggikan Tuhan Yesus.  

Pola ibadah di tabernakel Daud/pondok Daud adalah pola ibadah yang lengkap seperti yang 

dilakukan mereka yang tinggal di sorga. Di situ ada doa juga ada pujian dan penyembahan yang 

meninggikan Tuhan Yesus dengan semarak alat musik dan lagu-lagu yang baru.  

 

Gereja Tuhan harus kembali kepada penyembahan yang sesungguhnya dan mulai meninggalkan 

pola penyembahan tabernakel Musa yang kaku dan penuh aturan. Didalam bahasa Yunani kata 



“penyembahan” berasal dari kata “proskuneo,” yang artinya mencium tangan dan mengungkapkan 

kasih seperti seekor anjing (kuon) kepada tuannya. Jadi saat kita “menyembah” artinya kita sedang 

mengungkapkan kasih kepada Tuhan dalam hubungan yang begitu intim. Sudah seharusnya pola 

penyembahan Gereja Tuhan bukan sekedar mengeluarkan kata-kata yang dihafalkan (liturgis), tetapi 

kata-kata yang berupa luapan KASIH kepada Tuhan dari hati yang terdalam.  

“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.” (Mrk 12:30) 

Pemulihan pondok Daud berbicara pemulihan penyembahan. Di sini penyembahan keluar dari 

hati, ungkapan syukur buat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Air mata mulai keluar, bahkan 

mungkin tidak ada lagi kata-kata, yang ada hanya roh kitalah yang berdoa, hati yang mengagungkan 

Yesus dan keinginan untuk tetap di dalam hadirat-Nya senantiasa (Mzm 84:11). Inilah penyembahan 

yang benar, yang berkenan di hadapan-Nya, dan yang menarik hadirat-Nya turun memenuhi Gereja-

Nya.  

3. Doa, pujian dan penyembahan siang dan malam  

“Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak 

Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap ... 

mereka sekalian adalah ahli seni—ada dua ratus delapan puluh delapan orang.” (I Taw 25:1-7) 

Waktu itu Daud menunjuk 288 penyanyi yang dibagi kedalam kelompok-kelompok. Setiap 

kelompok jumlahnya 12 orang. Jika 288 :12=24, maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap jam di 

dalam satu hari (1 hari = 24 jam) ada pergantian grup penyanyi yang bertugas. Jadi pola penyembahan 

Pondok Daud adalah pola penyembahan siang dan malam, atau 24 jam setiap hari secara terus menerus. 

Selain itu, pondok Daud didirikan di atas bukit Sion di Yerusalem. Bukit Sion adalah “tempat tinggi” bagi 

bangsa Israel, tempat tersebut sangat sakral, tempat yang ditunjukkan langsung oleh Allah kepada 

Abraham untuk berdoa saat ia diperintahkan-Nya untuk mempersembahkan Ishak. Dan kini, Daud 

meletakkan tabut perjanjian dan mendirikan pondok Daud di tempat itu. Dan di tempat tinggi tersebut 

Daud membagi para penyanyi untuk menaikkan penyembahan 24 jam setiap sehari. Jadi pondok Daud 

berbicara tentang Menara.  

Menara doa adalah sebuah “tempat tinggi” untuk menaikkan doa, pujian dan penyembahan, 

yang dilakukan terus-menerus selama 24 jam, siang dan malam. Salah satu kunci pertambahan jumlah 

jemaat yang Tuhan percayakan kepada hamba-Nya pak Niko adalah karena ketaatan beliau untuk 

meresponi visi yang Tuhan tanamkan kepada pak Niko. Pada tahun 2000, yaitu di dalam sebuah 

konvokasi doa di Yerusalem, Tuhan memberikan suatu pesan yang sangat kuat untuk dilakukannya, 

Tuhan berkata: “Tanpa menara doa, tidak akan ada penuaian jiwa secara besar-besaran!”. Setelah itu 

pak Niko mengimani visi tersebut dan mulai mendirikan menara doa 24 jam. Dan Tuhan menepati janji-

Nya, setelah menara doa didirikan, Tuhan terus menambahkan jumlah gereja baru yang ditanam. Hingga 

tahun 2002, jumlah gereja yang ditanam sudah mencapai 500 gereja lokal.  



Gereja Tuhan harus menjadi menara doa yang berdoa siang dan malam. Ini berbicara tentang 

keintiman, yaitu pribadi yang memiliki “kontak” dengan Tuhan selama 24 jam sehari. Di menara doa 

akan ada umat-Nya yang memiliki hubungan dengan Tuhan terus menerus, meratapi jiwa-jiwa dan 

berdoa bagi bangsanya sehingga dengan menara doa Gereja Tuhan akan menuai jiwa secara besar-

besaran dan bangsanya akan dipulihkan.  

4. Doa, pujian dan penyembahan dalam unity  

“Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; ... supaya mereka 

menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang Kusebut milik-Ku,...” (Ams 9:11-12) 

Mengapa Pondok Daud harus direstorasi? Seperti nubuat nabi Amos mengatakan: “Supaya 

mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang Kusebut milik-Ku.” Edom adalah 

keturunan Esau, bangsa pilihan Tuhan, sedangkan “segala bangsa” adalah bangsa-bangsa lain selain 

bangsa Israel. Itu artinya kelak akan terjadi bahwa: Bangsa Israel, Edom dan segala bangsa akan datang 

menyembah kepada Allah, mereka akan direbut dan masuk dalam satu keluarga untuk memuliakan 

nama Allah. Dengan kata lain, pemulihan Pondok Daud terjadi supaya setiap lutut bertelut dan setiap 

lidah mengaku, bahwa Yesus adalah Tuhan sehingga ada doa, pujian dan penyembahan unity, atau 

kesatuan.  

Jika kita berbicara tetang pemulihan pondok Daud maka kita sedang berbicara tentang 

kesatuan. Sekalipun kita berbeda-beda namun kita datang dengan satu tujuan yaitu untuk berdoa, 

memuji dan menyembah Tuhan. Gereja Tuhan akan mengalami kemuliaan-Nya, bagaimana menerima 

kemuliaan Tuhan tersebut? Melalui unity.  

Ada beberapa tahapan unity yang harus kita lakukan, yaitu:  

• Unity terhadap diri sendiri, yaitu apa yang ada di dalam hati dan yang kita kerjakan semuanya sama 

(tidak munafik, bersih hati dan tulus). 

• Unity dalam keluarga, yaitu kesatuan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anaknya, dan 

anak dengan saudaranya. 

• Unity dalam gereja lokal, yaitu kesatuan antara anggota-anggota gereja, kesatuan antara para pelayan 

Tuhan di gereja lokal, kesatuan antara para pemimpin dan anggotanya, dan kesatuan antara semuanya, 

yaitu antara anggota jemaat hingga pimpinan tertinggi yaitu gembala. 

• Unity gereja lokal dengan gereja lokal lainnya. Sudah bukan jamannya lagi bila kita merasa bukan salah 

satu bagian dengan gereja-gereja lain. Kita ini anggota tubuh Kristus yang memiliki kepala yang sama, 

yaitu Kristus, dan memiliki roh yang sama yaitu Roh Kudus. 

Pemulihan Pondok Daud adalah Pemulihan pola penyembahan Gereja Tuhan.  

Gereja ini adalah gereja yang memuji dan menyembah seperti Daud (II Taw 23:18). Melalui visi 

Tuhan yang sangat jelas kepada hamba-Nya pak Niko, gereja ini memiliki DNA pemuji dan penyembah 



untuk menggenapi pola, ekspresi, corak, aliran dan spontanitas penyembahan di tabernakel Daud. 

Penyembahan ini adalah penyembahan yang merindukan Allah Bapa lebih dalam lagi, seperti seorang 

mempelai wanita yang merindukan kedatangan mempelai prianya.  

Saat Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, Ia mengubah unsur-unsur penyembahan yang terdapat 

di tabernakel Musa. Tuhan Yesus menggantikan pengorbanan hewan dengan diri-Nya, Ia juga merobek 

tabir Bait Allah sehingga manusia dapat datang kepada Allah dalam keintiman, tidak ada jarak lagi. Dan 

setalah Ia mencurahkan Roh-Nya yang kudus, Ia memanggil gereja-Nya untuk menyembah Allah dalam 

roh dan kebenaran (Yoh 4:23).  

Gereja kita adalah gereja Tuhan yang dipercayakan sebuah pelayanan yang besar dengan visi 

“Pemulihan Pondok Daud,” sekalipun belum banyak orang yang mengerti pada waktu didirikannya, 

bahkan sebagian kalangan menilai bahwa gereja ini sesat, namun sampai saat ini pelayanan yang Tuhan 

percayakan kepada gereja ini tetap sama yaitu untuk mendirikan/merestorasi/ memulihkan Pondok 

Daud yang telah roboh. Pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan pola penyembahan Gereja Tuhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui hamba-Nya Pdt. DR. Ir. Niko Njoto-rahardjo, Tuhan memberikan tuntunan yang kuat 

mengenai hal tersebut melalui kitab Amos 9:11-12:  

“Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup pecahan 

dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku akan membangunnya kembali seperti di 

zaman dahulu kala,  supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang Kusebut 

milik-Ku,...”  



Pemulihan Pondok Daud adalah pelayanan dalam bidang pujian dan penyembahan. Tuhan ingin 

memulihkan ibadah umat-Nya, dari yang liturgis dan kaku serta tidak ada kehidupan rohani didalamnya 

menjadi ibadah yang hidup dan kehadiran Tuhan nyata, seperti yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan 

bersemayam atas pujian umat-Nya.  

Bahasa Roh, seperti yang Gereja mula-mula lakukan, yang sudah banyak ditinggalkan oleh 

gereja-gereja akan kembali dihidupkan oleh Roh Kudus melalui pelayanan pemulihan Pondok Daud ini. 

Penyembahan yang didasari oleh hubungan yang intim dengan Tuhan menjadi salah satu pokok dari 

pengajaran yang Tuhan taruh dalam hati Gembala Pembina kita. Begitu juga dengan menyanyikan 

“nyanyian yang baru” akan menjadi perhatian pada pelayanan Pemulihan Pondok Daud. 

Dari gereja ke gereja, dari seminar ke seminar bahkan dari kebaktian kebangunan rohani ke 

kebaktian kebangunan rohani Tuhan menuntun gereja ini untuk terus membawa umat Tuhan di 

Indonesia masuk dalam penyembahan yang benar yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran, seperti 

yang terjadi dalam Ibadah di Pondok yang didirikan dalam zaman Raja Daud. Tidak ada penyekat-

penyekat seperti di kemah Musa. Hanya ada satu tenda yang didalamnya ada Tabut Perjanjian yang 

melambangkan kehadiran Tuhan ditengah-tengah orang Israel. Demikian juga kita sekarang oleh karena 

Kasih Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa dan bisa langsung datang ke Hadirat-Nya melalui Doa, 

Pujian dan Penyembahan tanpa terhalang oleh apapun. Di Pondok Daud ada pujian dan penyembahan 

yang dilakukan terus-menerus oleh seratus empat puluh empat pemuji Tuhan, siang dan malam tanpa 

henti, demikian pula kita sekarang bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu 

bahkan kita harus bersekutu terus menerus siang dan malam tinggal dalam Hadirat-Nya memuliakan 

nama-Nya. 

Itulah yang gereja ini terus lakukan dalam pelayanannya, sebuah kegerakan baru yang 

mendobrak kebiasaan ibadah gereja-gereja, memperbaharuinya sesuai dengan kehendak Roh Kudus. 

Ada banyak gereja dan hamba Tuhan yang menentang pada waktu awalnya. Tetapi lama kelamaan 

banyak juga yang terbuka dan menerima pelayanan gereja kita bahkan oleh Kuasa Roh Kudus gereja-

gereja tersebut diperbaharui dan banyak jiwa-jiwa yang tertarik datang beribadah menyembah Tuhan 

Yesus.  

“Dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepada-

Ku." (Yoh 12:32)   

Hari ini kita bisa melihat hasil bagi mereka atau Gereja yang melakukan Pemulihan Pondok 

Daud, penuaian jiwa terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia saja tetapi juga sampai ke bangsa-

bangsa. Gereja Tuhan dihidupkan kembali, umat-Nya kembali menyala-nyala bagi Tuhan dan yang 

terpenting adalah Tuhan Yesus dimuliakan.  

Melalui artikel ini, dengan peringatan 25 tahun GBI Sukawarna, Tuhan mengingatkan generasi 

penerus dari gereja ini untuk tetap dan kembali mengobarkan visi semula yang telah membuat gereja ini 

menyala-nyala. Sebuah visi dari Tuhan mengenai pemulihan Pondok Daud, yaitu visi pemulihan pola 

DOA, PUJIAN, dan PENYEMBAHAN. Inilah saatnya yang paling tepat Gereja Tuhan untuk kembali 

bergairah terhadap visi Tuhan yang ingin membawa Gereja-Nya kepada panggilan-Nya untuk berdoa, 



memuji, dan menyembah “dengan benar.” Semua pernyataan ini Tuhan sampaikan untuk membawa 

Gereja-Nya mengalami pelayanan yang baru (Yes 43:19), pengalami pemulihan, kelimpahan, kelepasan, 

dan penuaian jiwa yang besar-besaran bagi kemuliaan-Nya. Amin. (vs) 
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