
 



Pesan Gembala 

Penuaian jiwa besar- besaran  akan terjadi 
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Tanggal 21 Mei 2015, pada kongres Empowered 21 Global - Yerusalem, Gembala Pembina 

disuruh oleh Tuhan untuk mendeklarasikan bahwa kita sedang memasuki “Pentakosta yang ketiga” 

di hadapan para pemimpin dan para jemaat yang hadir saat itu..  

Istilah “Pentakosta yang ketiga” itu Tuhan telah berikan kepada Gembala Pembina sejak 

tahun 2013 yaitu pada waktu acara Empowered 21 Asia - SICC, Bogor. Dan ini juga merupakan 

penjelasan dari Tuhan tentang apa yang Tuhan telah sampaikan sejak tahun 2009. 

Gembala Pembina terus bertanya kepada Tuhan, apa yang hendak Engkau lakukan? 

Kesimpulannya di tahun 2013 Tuhan memberikan istilah “Pentakosta yang ketiga” dan ini sesuai 

dengan apa yang Tuhan katakan kepada William Seymour, seorang berkulit hitam yang dipakai 

oleh Tuhan dalam peristiwa Asuza Street.  

Peristiwa Asuza Street terjadi tahun 1906 dikenal dengan sebutan “Pentakosta yang 

kedua.” Di tahun 1910 Tuhan berbicara kepada William Seymour, “Aku akan mencurahkan Roh-Ku, 

100 tahun kemudian dengan porsi berlipat-lipat ganda!” Kalau berbicara tentang 100 tahun 

kemudian itu artinya adalah hari-hari ini. Hari-hari ini kita sedang memasuki apa yang disebut 

dengan “Pentakosta yang ketiga”  

 

PENTAKOSTA 

• Pentakosta yang Pertama  

Pentakosta Pertama terjadi di Yerusalem ± 2000 tahun yang lalu. Sebelum Tuhan Yesus naik 

ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-murid-Nya. Kalau Saudara murid 

berarti pesan ini berlaku bagi kita semua hari-hari ini. Pesan terakhir Tuhan Yesus berkata, “Tetapi 

kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku 

di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.” (Kisah Para Rasul 1:8) 

Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem, sesuai 

dengan pesan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya, “Kamu jangan meninggalkan 

kota ini sebelum diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi.”  

Sebenarnya Tuhan Yesus telah berkata kepada 500 murid, tetapi hanya 120 murid yang taat 

untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan (berarti kurang dari 25%) 

Apa yang dilakukan oleh murid-murid di kamar loteng?  

• Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.  

• Sepuluh hari setelah itu, mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh  

• Mereka menjadi saksi Yesus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 

 

• Pentakosta yang Kedua  

Dalam kurun waktu ± 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu telah menjadi 

Kristen! Gereja mengalami masa kegelapan selama ±1000 tahun. Setelah itu gereja bangkit dan 

mulai terjadi kegerakan lagi. Hari-hari ini kekristenan di dunia ini ± 30%. Jadi kalau dahulu 70% 

sekarang tinggal 30%, tetapi dari 30% ini 70% diantaranya dimenangkan mulai abad 20 yaitu pada 



tahun 1906 yang dikenal melalui peristiwa Asuza Street dimana William Seymour dipakai untuk itu. 

Peristiwa ini disebut dengan “Pentakosta yang kedua.” 

 

• Pentakosta yang ketiga 

Kalau kita lihat betapa dahsyatnya Pentakosta pertama dan kedua! Maka pentakosta yang 

ketiga akan jauh lebih dahsyat dari Pentakosta yang pertama dan kedua karena Tuhan sendiri yang 

berkata, “Aku akan mencurahkan Roh-Ku berlipat-lipat ganda. ”  

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENTA-KOSTA KETIGA?  

1. Pelipatgandaan pencurahan Roh Kudus Habakuk 2:14 “Sebab bumi akan penuh dengan 

pengetahuan tentang kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.” 

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

3. Pelipatgandaan mujizat 

4. Pelipatgandaan goncangan 

5. Pelipatgandaan jiwa-jiwa 

6. Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Dan waktu kedatangan-Nya itu sudah sangat-

sangat singkat.  

 

PENUAIAN JIWA BESAR-BESARAN 

Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang 

kedua. Mintalah kepada Tuhan agar kita semua dipakai Tuhan untuk mewujudkan semua rencana-

Nya.  

Yang dimaksud dengan penuaian jiwa-jiwa, adalah : 

1. Mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, akan menjadi percaya kepada 

Tuhan Yesus. 

Bagaimana cara supaya mereka yang belum percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? 

a. Menjadi saksi Tuhan Yesus 

Kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi-Nya di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai 

ke ujung bumi.  

• Yerusalem bisa diartikan sebagai keluarga,  

• Yudea diartikan di antara orang-orang seiman 

• Samaria diartikan orang-orang bukan seiman 

• sampai ke ujung bumi.  

Respon kita minta dipenuhi Roh Kudus dan memiliki kuasa untuk menjadi saksi-Nya.  

 

b. Penginjilan melalui doa 

Seperti DNA yang Tuhan berikan kepada gereja ini, yaitu: doa, pujian, dan penyembahan 

bersama-sama dalam unity siang dan malam, itu dilakukan setiap kali kita berdoa.   

Beberapa tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham menuliskan bahwa 

beliau sudah melihat bahwa Tuhan mengunjungi orang-orang yang belum percaya, yaitu saudara-

saudara kita. Beliau berkata, “Mereka tidak ada di gereja-gereja. Mereka tetap ada di tempat-tempat 

mereka, tetapi mereka sudah percaya Yesus!”  

Hari-hari ini Tuhan sedang melawat Timur Tengah. Apakah Saudara melihat goncangan-

goncangan yang terjadi hari-hari ini? Semuanya sepertinya tidak masuk akal, tetapi seperti itulah 



yang terjadi di Timur Tengah, seperti di Suriah, Irak, Yaman, Mesir, dan Tunisia. Mereka digoncang 

dengan adanya ISIS, sehingga banyak penduduknya harus lari dari negaranya. Jika Saudara melihat 

berita-berita di TV, mereka sungguh kasihan, tetapi tahukah Saudara apa yang terjadi? Tuhan 

menampakkan diri kepada mereka dan banyak jiwa yang akhirnya percaya kepada Tuhan hari-hari 

ini! Dan itulah yang disebut dengan penuaian jiwa besar-besaran.  

 

2. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang hidupnya masih secara duniawi, 

mereka akan bertobat 

Kitab Maleakhi menubuatkan bahwa: 

a. Elia akan datang dan melayani sebelum Hari Tuhan tiba 

b. Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa nu-buatan ini mengacu pada Yohanes Pembaptis. 

c. Dipercaya juga bahwa Elia akan datang pada masa kesengsaraan dan menjadi salah satu dari 2 

saksi yang disebutkan dalan Wahyu 11:3. 

d. Gereja Tuhan yang pelayanannya seperti Yohanes Pembaptis atau seperti Elia, akan menyiapkan 

bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya.  

 

Pelayanan Yohanes Pembaptis atau Elia di akhir jaman 

Gereja Tuhan hari-hari ini harus melakukan pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh 

Yohanes Pembaptis atau Elia pada waktu itu sebelum hari Tuhan datang. Pelayanan Elia pada 

waktu itu adalah: Membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka.  

Pada saat itu jaman Raja Ahab dan istrinya yang bernama Izebel yang membuat banyak 

orang Israel menyembah berhala. Hati Tuhan sangat sakit melihat apa yang dilakukan oleh bangsa 

Israel pada waktu itu. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel dengan 3½ tahun masa 

kekeringan.  

Sekarang ini sebenarnya banyak orang Kristen yang hidup seperti pada jaman Elia. Mereka 

hidup dengan ‘menyembah Baal’ artinya menomorsatukan segala sesuatu yang bukan Tuhan Yesus. 

Kalau kita menomorsatukan segala sesuatu yang bukan Tuhan Yesus, maka artinya kita termasuk 

yang ‘menyembah Baal.’  

Mari kita mengkoreksi diri kita hari-hari ini, “Apakah kekayaan, uang, kekuasaan, 

popularitas, kepandaian, kekuatan, kehormatan, keluarga, bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan 

kalau itu menjadi nomor satu?” Jika ‘YA’ berarti kita termasuk orang yang dikatagorikan sebagai 

‘penyembah Baal.’ 

Yeremia 17:5-8, “Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan 

kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari pada TUHAN!” Penuaian jiwa akan membuat 

orang-orang Kristen yang hidupnya tidak karu-karuan akan bertobat seperti pada waktu itu. Apa 

rahasianya sehingga orang Israel yang menyembah Baal pada waktu itu bertobat? Karena mereka 

melihat mujizat! Tuhan katakan: “Tahun 2015 adalah Tahun Pelipatgandaan Mujizat!” Apa yang 

dilakukan Elia sehingga mujizat terjadi? Apa yang harus dilakukan gereja Tuhan supaya mujizat itu 

terjadi?   

3. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus 

Perintah Tuhan Yesus adalah, “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

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



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

senantiasa sampai kepada akhir zaman.” (Matius 28:19-20) 

Mari kita uji, “Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus?” 

Seorang murid artinya: 

a. Menjadi saksi Yesus 

b. Mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup  

c. Mereka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga 

 

TANDA-TANDA AKHIR JAMAN 

Kalau kita melihat dari II Tesalonika 2:1-12 “Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan.” 

Dari ayat itu tertulis ada 3 tanda yang harus terjadi sebelum antikris muncul. Bersamaan dengan 

antikris muncul, Gereja Tuhan harus sudah diangkat.  

Ada 3 tanda untuk mengetahui kedatangan Tuhan sudah dekat atau tidak. 

1. Kedurhakaan di Bumi Semakin Meningkat  

Apakah Saudara melihat bahwa kedurha-kaan makin lama makin parah atau tidak? YA! Kita 

semua pasti terkejut karena pada tanggal 26 Juni yang lalu ketika Supreme Court - Mahkamah 

Agung Amerika dengan perbandingan 5:4, memutuskan untuk mensahkan perkawinan sejenis, 

yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Itu sangat menyalahi Firman 

Tuhan, karena di dalam kitab Kejadian tertulis bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. 

Tidak ada yang lain lagi! Mereka akan menikah dan menjadi satu daging, tidak pernah dikatakan 

laki-laki menikah dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan ini semua sangat 

menyedihkan hati Tuhan. Apapun alasannya, itu merupakan pemberontak-kan terhadap Tuhan. 

Bahkan saat ini sudah ada 14 negara yang melakukan hal yang sama, maka bersiap-siaplah gereja-

gereja terutama yang di Amerika, sebab mereka akan segera mengalami penganiayaan. Gereja yang 

sungguh-sungguh akan mengalami penganiayaan dan tinggal tunggu waktunya saja. 

I Korintus 6:9-10, “Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan 

mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang 

berzinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan 

mendapat bagian dalam Kerajaan Allah.” Sudah sangat jelas sekali bahwa bagian mereka adalah 

NERAKA!  

Keadaan hari-hari ini akan lebih buruk dari Sodom dan Gomora, hanya tinggal menunggu 

murka Tuhan turun. Begitu murka Tuhan turun, maka gereja Tuhan akan terlebih dahulu di angkat.  

 

2.  Kemurtadan Harus Terjadi 

Ada 2 (dua) jenis kemurtadan, yaitu: 

a. Murtad Secara Moral 

Artinya, tadinya mereka sudah mendapat-kan keselamatan kemudian berbalik dari Tuhan 

karena melakukan dosa yang disengaja. Orang yang murtad mungkin memberitakan doktrin yang 

benar dari ajaran Perjanjian Baru namun meninggalkan patokan moral Allah. Dan dikatakan bahwa 

banyak gereja yang membiarkan hal ini terjadi demi popularitas, sukses, uang, kehormatan, dsb. 

Injil salib dengan panggilan untuk menderita, menyangkal dosa secara radikal, berkorban untuk 

Kerajaan Allah serta menyangkal diri akan menjadi hal yang langka. Apakah Saudara masih 



termasuk dalam panggilan untuk menderita, menyangkal dosa secara radikal, berkorban untuk 

Kerajaan Allah dan menyangkal diri?  

 

b. Murtad Secara Teologis  

Pengkhianatan dan penolakan dari sebagian atau semua ajaran asli dari Tuhan Yesus dan Para 

Rasul itu sedang terjadi. Dan mereka menawarkan keselamatan dan kasih karunia murahan (cheap 

grace), sambil mengabaikan tuntutan Kristus untuk bertobat, memisahkan diri dari percabulan dan 

setia kepada Allah bersama patokan-patokannya. Dan dikatakan Injil palsu ini akan berpusat 

kepada keinginan manusia dan kepentingan diri sendiri itu akan menjadi sangat populer. Dalam 

kurun waktu kurang dari 10 tahun, Injil yang seperti ini sangat menjadi idola bagi orang-orang. 

Apakah Saudara melihat hal seperti itu? 

 

3. Yang Menahan Harus Disingkirkan  

Yang menahan itu Roh Kudus. Menahan apa? Menahan Antikris! Jadi nanti oleh Tuhan yang 

menahan ini akan disingkirkan. Artinya Roh Kudus tidak meninggalkan bumi untuk kembali ke 

sorga, tetapi maksudnya antikris yang selama ini ditahan, akan diloloskan oleh Tuhan supaya 

antikris muncul dan rencana Tuhan terjadi.  

 

HYPER GRACE 

Saudara, hari-hari ini sebagian orang memakai istilah Hyper Grace seperti yang 

dimaksudkan tadi. Mereka memilih-milih dan tidak mengakui Alkitab 100% dimana mereka 

menganut  

•     Once Saved Always Saved 

Sekali selamat tetap selamat, pokoknya Saudara yang pernah selamat, melakukan apa saja 

termasuk menolak Tuhan Yesus artinya berbalik dari Tuhan Yesus, dikatakan akan tetap selamat.  

 

• Menolak Doa Bapa Kami  

Bayangkan doanya Tuhan Yesus ditolak! Salah satunya ayat yang mengatakan, “Ampunilah 

kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami...” 

Mereka katakan, “Itu salah! Sebab Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita yang lama, yang 

sekarang dan yang akan datang.” Pelajaran dari Tuhan Yesus justru ditolak!  

 

• Jangan pernah berkata, “Jangan laku-kan itu” tetapi, “Lakukan!” 

Ada sebuah kesaksian: Dia adalah pembantu dari guru yang terkenal dari Hyper Grace dan dia 

sudah keluar dari sana, dia memberitahukan bahwa pengikut Hyper Grace selalu berkata, “Jangan 

sampai kamu berbicara ‘jangan lakukan ini,’ ‘don’t do that’, sebab itu legalism, itu Farisi! Itu Taurat! 

Itu tidak benar dan yang benar adalah, “Do... Do... Do!” 

 

ZAMAN YEREMIA 

Apakah Alkitab pernah berkata demikian? “TIDAK! Hari-hari ini adalah seperti jaman 

Yeremia dimana Yeremia berkata kepada bangsa Israel, “Jangan lakukan itu! Jangan lakukan itu!” 

tetapi sebagian nabi-nabi berkata, “Lakukan! Do... Do... Do! Tidak apa-apa!” Akhirnya apa yang 

terjadi? Penghukuman tiba! 70 tahun mereka dibuang ke Babel dan nabi-nabi yang menyuruh 



untuk ‘lakukan saja’ dihabisi oleh Tuhan. Begitulah keadaan manusia hari-hari ini. Makanya jangan 

heran kalau Supreme Court - Mahkamah Agung Amerika bisa memenangkan pernikahan sesama 

jenis. Sebab bagi mereja itu bukan tabu lagi dan sudah menjadi hal yang biasa. I Korintus 6 tadi 

dengan jelas berkata bahwa orang-orang yang seperti itu tempatnya bukan di Kerajaan Allah, tetapi 

di Neraka!  

 

GEREJA TUHAN HARUS MENJADI ELIA MASA KINI     

1. Memperbaiki Mezbah Tuhan yang Telah 

Diruntuhkan 

I Raj 18:30 “Kata Elia kepada seluruh rakyat itu: 

"Datanglah dekat kepadaku!" Maka mendekatlah 

seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki 

mezbah TUHAN yang telah diruntuhkan itu.” 

Jadi gereja Tuhan harus memperbaiki ‘mezbah’ 

yang telah diruntuhkan. Seperti Elia dipanggil untuk 

membela Allah Israel yang sejati, maka gereja Tuhan, 

yaitu Saudara dan saya dipanggil untuk membela 

Injil Kristus dari pemutarbalikkan, kompromi, 

pencemaran.  

Elia berbicara bukan hanya untuk menyenangkan 

manusia, tetapi menyenang-kan hati Tuhan. Gereja 

Tuhan harus melakukan apa yang dilakukan Elia 

yaitu memperbaiki mezbah Tuhan yang telah 

diruntuhkan.  

 

2.   Unity 

I Raj 18:31 “Kemudian Elia mengambil dua belas batu, menurut jumlah suku keturunan 

Yakub.  — Kepada Yakub ini telah datang firman TUHAN: "Engkau akan bernama Israel."  — Ia 

mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama TUHAN dan membuat suatu parit sekeliling 

mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih.” 

 Hal yang kedua dilakukan Elia adalah dia membuat mezbah dari 12 batu. Ini berbicara tentang 

unity. Gereja Tuhan harus unity satu dengan yang lain. Unity bisa terjadi itu tergantung dari hati 

Saudara, kalau Saudara mempunyai masalah dengan hati Saudara maka unity tidak akan terjadi.  

 

3.  Mempersembahkan korban  

I Raj 18:32-33 “Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama TUHAN dan membuat 

suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih. Ia menyusun kayu api, 

memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu.” 

Elia mempersembahkan korban. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh 

potongan-potongannya di atas kayu api itu. Saudara mau melihat mujizat Tuhan? Kita harus 

mempersembahkan korban.  

Roma 12:1-2 berkata, “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan 

kamu, supaya kamu mempersem-bahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 



yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa 

dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan 

manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.” 

 

4. Mempersembahkan sesuatu yang Mahal  

I Raj 18:34-35 “Sesudah itu ia berkata: "Penuhilah empat buyung dengan air, dan tuangkan ke 

atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu!" Kemudian katanya: "Buatlah begitu untuk kedua 

kalinya!" Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya: "Buatlah begitu untuk 

ketiga kalinya!" Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya sehingga air mengalir sekeliling 

mezbah itu; bahkan parit itupun penuh dengan air.”  

Sungguh luar biasa yang dilakukan Elia. Dia mempersembahkan air sampai berlimpah-limpah. 

Dan kita tahu bahwa pada waktu itu air lebih berharga daripada emas.   

Apakah Saudara mau melihat mujizat terjadi dalam hidup Saudara? Serahkan kepada Tuhan 

kalau Dia meminta sesuatu yang paling mahal dalam hidupmu. Mungkin itu kekayaan, popularitas, 

pelayanan Saudara, atau mungkin sakit hati Saudara merupakan sesuatu yang mahal. Kalau Tuhan 

sudah suruh ampuni, tetapi tetap tidak mau mengampuni. Hati-hati!!!  

 

5. Memuliakan Tuhan  

I Raj 18:36-37 “Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah nabi Elia 

dan berkata: "Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, 

bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas 

firman-Mulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya TUHAN, jawablah aku, supaya 

bangsa ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya TUHAN, dan Engkaulah yang membuat hati 

mereka tobat kembali."”  

Ini adalah doa yang penting. Doa bukan untuk karena kita hebat tetapi untuk kemuliaan Tuhan. 

Dalam pelayanan kadang-kadang kita lupa bahwa apa yang telah kita lakukan semua itu untuk 

kemuliaan Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. 

Seperti Elia tidak menambah-nambahkan doanya tetapi hanya berkata, “Aku ini hamba-Mu, 

Tuhan. Biarlah hanya namaMu yang ditinggikan. Kalau mujizat itu terjadi, biarlah orang tahu bahwa 

Engkaulah yang membuat mujizat itu dan mereka bertobat!” 

 

6. Terjadi pertobatan 

I Raj 18:38-39 “Lalu turunlah api TUHAN menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan 

tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, 

sujudlah mereka serta berkata: "TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah!"” Akan terjadi 

pertobatan. 

  

Gereja Tuhan hari-hari harus menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya seperti 

yang dilakukan Yohanes Pembaptis dan Elia. Amin (Sh)  

 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR.Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 



SELURUH DUNIA MENANTIKAN SAUDARA 
 

Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. 

Roma 8:19 

Shalom,  

Jika saja Saudara tahu, betapa dunia ini sungguh-sungguh memerlukan Saudara. Manusia 

merasa kewalahan dengan sakit penyakit, kekurangan harta, kemiskinan dan ketiadaan harapan, 

kehilangan kepercayaan diri, dan sedang menantikan manisfestasi dari anak-anak Allah. Tidak ada 

orang yang dapat diselamatkan, kecuali seorang diantara kita mendatangi dan melayani mereka. 

Kita umat Kristen adalah rekan sekerja Allah. Tugas utama kita adalah memberitakan Injil 

Kerajaan Allah kepada setiap umat manusia. Kita hendak melihat seluruh dunia diselamatkan. Agar 

hal ini dapat terjadi, setiap kita harus siap untuk keluar dan memenuhi Amanat Agung, 

memancarkan terang kebenaran Tuhan, dan menaklukkan kejahatan di atas bumi. 

Yesus memberikan suatu amanat kepada para murid untuk pergi dan memberitakan Injil 

Kerajaan Allah ke seluruh dunia, lalu mengajar dan memuridkan mereka yang sudah percaya. 

Ia telah mempercayakan kepada kita suatu pelayanan pekabaran Injil. Kita dipanggil untuk 

melepaskan dunia dari kutuk dosa, untuk menghancurkan si iblis di bumi ini, untuk menyatakan 

keadilan, untuk membawa banyak orang kepada terang kasih Tuhan dan menjadikan hidup kita 

sendiri sebagai saksi dan teladan tentang kekudusan, kebenaran dan keilahian. Nasib jutaan 

manusia tergantung pada Saudara umat Kristen. Jadilah rekan sekerja Allah yang berkomitmen, tak 

kenal lelah dan dengan suatu tujuan yang jelas. 

Tuhan telah memanggil semua orang percaya untuk memberitakan Kabar Baik. Kita 

masing-masing dipanggil untuk mengabarkan Injil kepada yang lain. Hanya Saudara yang dapat 

memberikan kepada dunia jawaban atas setiap pertanyaan tentang bagaimana dibebaskan dari 

kutuk dosa. Saudara adalah harapan bagi dunia. Seluruh dunia sedang menantikan Saudara. 

Sebenarnya Tuhan telah mengijinkan dunia ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tetapi Dia 

mengharapkan anak-anak-Nya akan mengabar-kan Injil keselamatan kepada dunia. Seluruh dunia 

sedang menantikan Saudara. Tuhan telah membawa kita ke dalam Kerajaan-nya, supaya kita dapat 

pergi dan berkata kepada banyak orang: “Saya adalah harapan Saudara.”  

Tak seorangpun yang mau hidup menderita, tetapi setan telah menjadikan manusia sebagai 

budak dosa. Semua orang yang hidup tanpa Kristus sedang menderita. Tetapi di saat yang sama 

mereka dengan “... sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan.” (Roma 8:19). Anak-

anak Allah yang dinantikan adalah Saudara, dunia sedang menantikan Saudara untuk datang dan 

membebaskan mereka dari penderitaan ini. Seluruh dunia sedang menantikan Saudara. Saudara 

dipanggil untuk pergi dan memberitakan Injil Keselamatan dalam Kristus Yesus. Hanya anak-anak 

Allah yang memiliki kuasa untuk menghancurkan si jahat. Tidak ada seorang pun dapat 

diselamatkan kecuali kita pergi dan berkata kepadanya: “Tuhan adalah Jawaban atas semua 



masalahmu dan Yesus mengasihi Saudara. Datanglah ke gereja, datang kepada Tuhan dan engkau 

akan melihat hidupmu diubahkan.” 

Dunia tidak tahu siapa yang sebenarnya dapat sungguh-sungguh menolong hidup mereka. 

Mereka berusaha keras mengubah hidup mereka, tetapi usaha mereka sia-sia. Hanya kita anak-

anak Allah, tahu apa yang perlu dilakukan agar terlepas dari penderitaan.  

Kita diselamatkan, karena seseorang memberitakan Yesus kepada kita. Jika kita sendiri 

tidak pernah mendengar Kabar Baik itu, hidup kita sampai hari ini pun akan tetap berada dalam 

penderitaan tersebut. Tuhan mau kita semua memberitakan Injil kepada orang lain. Dunia yang 

menderita ini sedang menanti-nantikan manifestasi anak-anak Allah, yang tahu kebenaran tentang 

keselamatan. Saudara adalah warga Kerajaan Allah. Banyak orang yang belum pernah 

mendengarkan Kabar Baik, dan akibatnya hidup mereka menderita dan akan menuju kematian; dan 

semua itu karena Saudara yang seharusnya menyampaikan Kabar Baik, dan semua itu karena 

Saudara yang sepenuhnya sadar bahwa Saudara mempunyai tanggung jawab atas nasib orang-

orang tersebut.   

Hanya Tuhanlah yang sanggup membebas-kan manusia dari kutuk dosa, dari hidup yang 

sia-sia, atau apapun yang membuat hidup manusia menderita. Manusia memerlukan kemerdekaan 

ini, yang hanya dimiliki oleh orang Kristen. Setiap kita dapat bersaksi kapan dan bagaimana kita 

berbalik kepada Tuhan dan menerima Dia dan saat Tuhan membebaskan kita dari semua 

keterikatan kita. Dan kemerdekaan seperti yang kita miliki inilah yang diperlukan oleh orang-orang 

yang masih terikat. 

Seluruh dunia menantikan Saudara. Allah sudah memperdamaikan dunia dengan diri-Nya - 

yaitu dengan mengorbankan Anak-Nya yang Tunggal. Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk 

memenuhi kehendak Bapa-Nya, yang telah mengutus-Nya, dan sekarang kitapun harus 

menjalankan perintah yang telah Yesus berikan kepada para murid-Nya. 

DUNIA MENANTIKAN SAAT ANAK-ANAK ALLAH DINYATAKAN 

Saat ini dunia sedang menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ada beberapa hal yang 

harus kita lakukan, yaitu: 

1.  Yesus sudah menyatakan Allah Bapa melalui hidup-Nya kepada kita.  

Ini terjadi disaat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saat kita 

mengaku semua dosa kita, saat kita dibaptis oleh Roh Kudus, dan menjadi ahli-ahli waris Kerajaan 

Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah. “Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di 

dalam Yesus Kristus.” (Gal 3:26) 

 

2. Tuhan tinggal di dalam kita 

Setelah bertobat, Saudara akan mulai mempelajari Alkitab, menghadiri ibadah-ibadah gereja, 

mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, berdoa dan melakukan apa saja supaya Saudara 



lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus, sehingga kualitas-kualitas dalam diri Allah menjadi kualitas-

kualitas dalam diri kita dan karakter-Nya menjadi karakter kita.  

 

3. Hidup Yesus Kristus akan dimanifes-tasikan kepada orang lain melalui diri kita 

Semakin Saudara mengenal Allah, semakin Saudara diubahkan. Tetapi kita mengenal Allah 

bukan hanya untuk diri kita sendiri. Sejauh mana Allah menyatakan diri-Nya kepada kita, sejauh itu 

pulalah kita diminta untuk membagikannya kepada orang lain. 

Dunia tidak akan terlepas dari kutuk dosa, atau dari segala permasalahan dan kesia-siaannya, 

jika kita tidak menjangkau keluar dan memberitakan Injil. Kita dipanggil untuk membebaskan 

dunia ini. Kita harus memiliki prioritas yang benar dalam hidup ini. Yang pertama dan terutama 

adalah anak Allah, dipanggil untuk menyatakan kepada dunia pewahyuan yang sudah diberikan 

kepada Saudara mengenai Allah, Yesus Kristus dan Kerajaan-Nya. Saudara adalah wakil Allah, duta 

bagi Yesus Kristus dimana saja kita berada - di tempat kerja, dalam keluarga, di sekolah atau 

kampus. Allah sudah memilih Saudara dan mempercayakan hidup orang-orang lain kepada Saudara 

ingatlah akan hal ini. 

Masa depan dunia ini tergantung kepada Saudara. Seluruh dunia sedang menantikan Saudara. 

Kunci keselamatan dunia ada di tangan Saudara.  

AMANAT AGUNG TUHAN YESUS 

Setiap orang sedang berusaha menemukan Allah - sejak jaman Yesus hidup di dunia sampai 

saat ini. Beberapa orang menganggap Allah itu tidak ada, sedangkan yang lain merasa bahwa 

mereka tidak memerlukan Allah. Tetapi sikap dan tindakan manusia dengan jelas menunjukkan 

bahwa dalam hatinya, setiap manusia sangat mendambakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam 

hidup mereka.  

Saudara dapat menjadi saksi dalam hal ini. Hidup Saudara berubah saat bertemu dengan 

Tuhan, karena hanya pada saat kita diperdamai-kan dengan Allah, kita dapat mengalami kehidupan 

yang utuh sebagaimana yang dicari dan didambakan oleh banyak orang. Banyak orang berpikir 

mereka dapat sukses tanpa Allah, tetapi mereka salah. Semua orang yang sudah bertobat dan 

menerima Allah dalam hidup mereka pasti dapat bersaksi bagaimana hidup mereka sebelumnya 

adalah kesia-siaan, tanpa tujuan, tanpa perspektif, dan tidak berarti. 

Tidak ada seorangpun yang pernah melihat Allah. Yesus datang ke dunia untuk menyatakan 

Allah Bapa melalui diri-Nya. Dia tahu bahwa manusia perlu diperdamaikan dengan Penciptanya. 

Yesus berkeliling ke segenap penjuru di Israel karena waktu-Nya yang amat terbatas - yaitu tiga 

setengah tahun. Karena itu Dia memilih beberapa murid, memperlengkapi mereka dengan kuasa 

otoritas-Nya dan mengirim mereka untuk mengabarkan Injil. Seorang Kristen adalah orang yang 

telah menerima Yesus dan Yesus nyata dalam hidupnya. Hidup seorang Kristen adalah replika dari 

hidup Yesus.    



Para murid disebut Kristen, karena hidup mereka sama seperti Yesus. Dia bangkit dari 

kematian dan hidup kembali. Jika Saudara menerima Yesus dalam hati dan menyerahkan hidup 

Saudara untuk-Nya, Ia akan menyerahkan hidup-Nya kepada Saudara dan Saudara akan hidup 

sama seperti Yesus hidup - Yesus, yang telah bangkit. Saat dilahirkan kembali, Yesus datang ke 

dalam jiwa dan roh kita, tinggal di dalam kita dan melalui hidup kita, Ia akan menyatakan diri-Nya 

kepada orang lain. 

Posisi kita jauh lebih baik daripada ke-70 murid yang diutus Tuhan tersebut. Karena Yesus 

tidak ada bersama-sama mereka, tidak mendampingi mereka. Ia hanya memberikan otoritas-Nya. 

Dengan kita, Ia tidak hanya menyerahkan nyawa-Nya, tetapi terus berada bersama kita, karena Ia 

tinggal dan hidup di dalam diri kita. Sayang nya hanya sedikit orang Kristen yang menyadari bahwa 

Yesus telah tinggal dalam diri mereka, tetapi inilah kebenaran yang harus dipegang setiap dari kita 

yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus masuk dalam hati 

seseorang bukan hanya supaya orang tersebut bisa menerima pengampunan dosa. Yesus Kristus 

tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya (Ibrani 13:8), dan Ia ingin 

menyelamat-kan dunia saat ini, sama seperti kerinduan-Nya 2000 tahun yang lalu. Tetapi untuk 

melakukan hal ini, Dia memerlukan kawan sekerja yang bersedia untuk memenuhi misi-Nya, 

Amanat Agung-Nya. Kita umat Kristen adalah “Kawan sekerja Allah.” (I Korintus 3:9). Hidup Yesus 

haruslah menjadi teladan bagi kita, sehingga apa yang dikerjakan Yesus semasa hidup-Nya, itulah 

yang harus dikerjakan setiap orang percaya pada masa ini. Belajarlah dari Yesus teladan ini. 

Kerinduan Allah adalah menyelamat-kan umat manusia. Yesus datang ke dunia dalam rupa seorang 

manusia biasa, supaya Dia dapat menunjukkan kepada kita apa yang akan Allah dilakukan pada 

situasi yang sama.  

Amanat Agung Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari keterikatan 

dosa. Kita, sebagai orang Kristen sudah diselamatkan. Kita, “Demikianlah kamu bukan lagi orang 

asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota 

keluarga Allah.” (Efesus 2:19) Dan kita dipanggil untuk memenuhi Amanat Agung yang Yesus 

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

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

Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir 

zaman.” (Matius 28:19-20)  

Kita adalah pekerja di ladang Allah dan 

karena itulah kita harus menggunakan setiap 

kesempatan yang ada untuk memberikan 

Kabar Baik tentang Kerajaan Allah. 

Yesus memperhatikan Zakheus karena 

melihat ia mempunyai hasrat yang mendalam 

untuk mengenal Yesus. Saat kita dengan 

sepenuh hati rindu mengenal Tuhan, Dia akan 

selalu dekat dengan kita dan selalu menjawab 

doa-doa kita. Banyak orang mulai bersungut-



sungut: “Bagaimana Yesus dapat meninggalkan orang-orang ini dan pergi dengan orang berdosa 

itu? Zakheus adalah kepala pemungut cukai dan semua pemungut cukai adalah pencuri, semua 

orang tahu akan hal itu. Apakah kekayaannya yang Yesus cari?” Tetapi Yesus menjawab mereka: 

“Sebab Anak Manusia datang untuk mencar dan menyelamatkan yang hilang.” (Lukas 19:10). 

Zakheus memang orang berdosa, tetapi Allah hendak menyelamatkan dia. Yesus datang ke bumi 

untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dari kisah ini kemudian diceritahakn bahwa Zakheus 

menerima Yesus dengan sukacita dan ia bertobat dari semua dosanya. Menyelamatkan orang dari 

kutukan dosa – itulah tujuan Tuhan! Dan kehendak-Nya bagi kita, orang-orang Kristen adalah 

supaya kita keluar dan memberitakan hal ini kepada banyak orang. 

DUTA BAGI KRISTUS 

Kita adalah duta bagi Kristus. Allah sendiri teramat rindu memulihkan hubungan manusia 

dengan-Nya melalui hidup kita. Dan kepada kita Dia menyerahkan pelayanan pemulihan yang sama. 

Tubuh kita adalah tubuh-Nya, sama seperti tubuh Yesus adalah tubuh-Nya. Allah mengasihi orang 

lain melalui hati kita, Dia dapat menyentuh orang lain melalui tangan kita. Kita adalah para duta 

besar Yesus Kristus dan Allah memberikan kepada kita setiap pelayanan pendamaian ini. Allah 

adalah Kristus yang mendamaikan dunia dengan diri-nya. Dan ini sudah digenapi. 

Kita dipanggil untuk memberitakan Kabar Baik hanya untuk satu alasan: Allah  dalam 

Kristus telah mendamaikan dunia dengan-Nya, tetapi dunia belum mengetahui hal ini. Karena itu 

Allah memanggil setiap kita untuk pelayanan ini dengan memberikan kita pesan perdamaian ini. 

Pergi dan katakan kepada banyak orang: “Allah sudah mengampunimu. Sadari, akui dan berbaliklah 

dari semua dosamu dan engkau akan melihat mujizat terjadi.”  

Saudara adalah murid-Nya dan Saudara harus menjadi serupa dengan-Nya. Semua orang 

harus melihat Yesus dalam Saudara. Setiap Saudara membaca Alkitab, cobalah untuk mengerti apa 

yang ada dari Saudara. Ambil keputusan untuk mengenal Yesus lebih dekat sehingga Saudarapun 

dapat menyatakan Dia kepada orang lain. Amin 

Sumber : Sunday Adelaja; “The Whole World is waiting for you” (2008); Shofar Media Ministry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. "  

Matius 28:19-20 

 

Firman Tuhan di samping adalah perkataan terakhir Tuhan Yesus ketika Dia ada di bumi. 

Yesus memberikan kepada para murid dan pengikut-Nya Amanat Agung untuk menyebarkan Injil 

ke seluruh dunia.  

Perkataan ini ditujukan kepada semua orang yang percaya akan Dia. Di ayat sebelumnya 

Yesus berkata bahwa kepada-Nya telah diberikan “Semua kuasa di langit dan di bumi”. Saudara 

telah diperlengkapi dengan kuasa tersebut oleh-Nya. Jadi Dia telah memerintahkan Saudara untuk 

pergi dan memberitakan Injil ke seluruh dunia, ini berarti dalam alam roh Saudara telah memiliki 

semua yang Saudara perlukan untuk membuat pelayanan Saudara sukses dan berbuah. Tapi tidak 

semua orang Kristen keluar dan menjadi saksi.  

“Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada 

mereka. Ketika melihat Dia mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu.” (Matius 

28:16-17). Mereka semua naik ke gunung seperti yang Tuhan Yesus pinta, dan mereka 

menyembah-Nya, tetapi “beberapa orang ragu-ragu”. Hal serupa sering terjadi di dalam gereja, 

semua orang menyembah Yesus, tetapi ada yang membiarkan keraguan tertanam di dalam hati 

mereka. Bagaimanapun juga, mereka yang telah menerima Injil dengan sukarela tanpa keraguan 

sedikitpun mempunyai kuasa di dalam Tuhan Yesus dan pasti berhasil. Sedangkan orang yang 

penuh dengan keraguan akan melihat banyak rintangan. Beberapa orang berkata takut, malu 

bersaksi. Hal itu terjadi, karena mereka lebih memikirkan pendapat orang tentang mereka daripada 

cara untuk memenuhi Amanat Agung tersebut. 

Ketidakpercayaan dan keraguan adalah batu-batu 

sandungan. Saudara mempunyai tugas memenuhi 

Amanat Agung, bukan demi kepentingan Saudara, 

melainkan untuk kemuliaan-Nya.  

Kita dipanggil untuk memberitakan Kabar 

Baik. Kita adalah orang-orang Kristen. Kita 

mempunyai panggilan. Tetapi tergenapi atau 

tidaknya rencana Allah dalam hidup kita akan 

tergantung pada seberapa kuat iman kita. Tuhan 

menjamin kita pasti bisa, karena Ia telah memilih 

dan menentukan kita untuk pelayanan-Nya. Jika 

Ia yang memilih kita, maka Ia percaya bahwa kita 



pasti berhasil. Karena jika dari awalnya Ia tahu kita akan gagal, Ia tidak akan mempercayakan 

apapun kepada kita, jadi seharusnya kitapun tidak boleh berpikir kita pasti gagal. Saudara tidak 

bisa mempekerjakan seseorang, tanpa keyakinan bahwa Saudara sanggup menggajinya. Demikian 

pula Tuhan Yesus sudah membayar kita lunas di atas kayu salib, sehingga Ia dapat menjamin 

keberhasilan kita. Jangan batasi Allah. Ialah yang telah memutuskan untuk memilih Saudara. 

Bukankah Allah tahu Saudara tidak sempurna? Ia tahu semua kelemahan Saudara, tetapi Ia tetap 

memilih Saudara.  

Hanya rencana-rencana Allah bagi hidup Saudara yang akan terlaksana. Ingatlah!!! Saudara 

telah dipilih-Nya, jadi taatilah Dia. Ia mengenal Saudara lebih dari Saudara sendiri dan telah 

memutuskan memakai Saudara, sekalipun Saudara jauh daripada sempurna. Bagaimanapun juga 

Saudara tidak boleh membiarkan hubungan Saudara dengan orang lain mempengaruhi pelayanan 

Saudara.  

 

RESPON KITA TERHADAP AMANAT AGUNG 

1. Tetap percaya kepada Tuhan dan teruslah maju dengan keberanian dalam menyelesaikan segala 

yang telah Ia tugaskan bagi Saudara. Ia tidak akan menunggu sampai hidup Saudara benar-benar 

tanpa dosa.  

2. Mempercayai kemampuan Allah. Alangkah menyenangkan Allah bila Saudara tahu bahwa 

Saudara tidak dapat berbuat apapun tanpa anugerah-Nya, rahmat-Nya, kasih dan kuasa-Nya. Jika 

kita hanya mempercayai kemampuan kita sendiri, maka Saudara tidak dapat mencapai apapun.   

 

Di dalam Yohanes 15:16 dikatakan: “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang 

memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan 

buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya 

kepadamu”. Yesus memilih Saudara untuk suatu tujuan yang khusus: “Supaya kamu pergi dan 

menghasilkan buah”.  

 

PERGI !!! 

Yesus adalah pengabar Injil pertama di dunia ini. Tujuan utama pelayanan-Nya adalah 

menyingkapkan kebenaran dan membagikannya kepada orang lain. Semua yang Yesus ajarkan dan 

lakukan adalah supaya manusia tidak hanya melihat dan mendengarkan, tetapi juga 

mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Yesus memberitahu para murid-Nya 

bahwa Ia hanya melakukan apa yang Bapa lakukan, dan menambahkan bahwa bukan Dia yang 

sedang melakukan hal-hal tersebut, tetapi Bapa yang ada di dalam Dia yang melakukannya. Yesus 

melihat apa yang Bapa lakukan dan melakukan hal yang sama, jadi semua orang yang melihat 

segala perbuatan-Nya dapat belajar dari -Nya, lalu mengajarkannya kepada yang lain.  

Saudara adalah murid Yesus dan dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan-Nya. 

Saudara harus bekerja mengembangkan karakter Saudara sendiri dan mengajar orang lain.  

Setelah kematian, akan ada penghakiman bagi mereka yang telah diselamatkan. Dan upah 

Saudara akan tergantung pada seberapa besar ketaatan Saudara, apakah Saudara bersaksi tentang 

mujizat-Nya, tentang apa yang Saudara lihat dan dengar. Tuhan melakukan mujizat di gereja dan 

mengajar Saudara supaya Saudara dapat keluar dan melakukan hal yang sama kepada semua orang.  

 



MENGHASILKAN BUAH 

Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah 

berbuah, untuk berhasil dalam pelayanan yang sudah 

Tuhan berikan. Waktu Tuhan memilih Saudara, Dia telah 

memikirkan bahwa Saudara akan berusaha sedemikian 

rupa untuk membawa orang-orang kepada-Nya dan untuk 

memuliakan nama-Nya di atas bumi. Mungkin beberapa di 

antara Saudara kecewa terhadap diri sendiri, tetapi Tuhan 

masih mempercayai Saudara, walaupun Saudara mengakui 

ketidakmampuan Saudara. Jangan menyerah. 

 

WAKTU YANG DITETAPKAN TUHAN 

Dalam alam roh semua yang Saudara perlukan telah 

tersedia bagi Saudara, Tuhan amat berminat jika pelayanan 

Saudara menghasilkan buah pada waktu yang ditetapkan, Ia 

akan menyediakan apa yang Saudara perlukan dan 

memberitahu Saudara bagaimana menyelesaikan masalah-

masalah Saudara. Waktu Saudara dan waktu Tuhan tidak 

selamanya sama, sehingga tampaknya Allah tidak mendengarkan Saudara, tetapi ini karena jam 

Saudara terlalu cepat. Tuhan tidak penah terlambat dan Ia tidak pernah tergesa-gesa. Bagi Dia 

segalanya terjadi tepat pada waktunya, karena Ia yang menciptakan waktu dan jam-Nyalah yang 

paling tepat dan akurat. Jangan tergoda untuk mengacaukan jamnya Tuhan. Saudara adalah anak-

anak Bapa di sorga; telah diberi otoritas dalam alam roh dan mempunyai semua kemampuan untuk 

memenuhi panggilan Saudara. Tuhan lebih tahu apa yang Saudara perlukan, karena Ia yang 

menciptakan Saudara. Pada waktunya nanti Saudara akan 

menerima segalanya. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia 

tahu bagaimana Saudara dapat mencapai target yang telah 

Ia tetapkan. Tuhan mempunyai rancangan sendiri tentang 

cara mencapai tujuan tersebut, dan percayalah, rancangan-

Nya lebih baik dari rancangan kita. Akan datang waktunya 

dimana Ia akan menyatakan dengan tepat apa saja yang 

perlu dilakukan supaya Saudara berhasil.  

Yesus berkata, “Aku menyertai kamu kepada akhir zaman”. Selama Saudara melakukan 

perintah Allah dan kehendak-Nya, Saudara akan merasakan kasih dan pertolongan-Nya. Tidak ada 

yang lebih indah daripada berjalan bersama dengan Allah dan hidup serta tinggal dalam kasih dan 

anugerah-Nya. Ia akan selalu menyertai Saudara, saat Saudara memberitakan Injil. Amin. 

 

Sumber : Sunday Adelaja; “The Whole World is waiting for you” (2008); Shofar Media Ministry 

 

 

 

 

 



 

SERI KEINTIMAN 

 

ROH KUDUS dan Anda (Bagian – 2) 

Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian,  sebab 

telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Kis 1 : 8  

Sejak dari awal mula, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk jasmani. Namun karya 

Tuhan terhadap manusia tidak sampai disitu, sebab kemudian Tuhan menghembuskan nafas 

kehidupan (roh) ke dalam tubuh manusia. Dengan roh tersebut manusia memiliki kemampuan 

untuk mengerti dan berkomunikasi dengan Tuhan (yang adalah Roh) pada tingkat yang lain diluar 

dari alam jasmani. 

“Allah itu Roh dan barangsiapa menyembah Dia, harus menyembah-Nya dalam roh dan kebenaran.” 

(Yoh 4:24) 

Dalam kisah penciptaan manusia, kita dapat melihat bahwa Tuhan mengambil bahan baku 

yang paling rendah nilainya, yaitu debu tanah, namun kemudian dicampur dengan bahan yang 

paling tinggi nilainya, yaitu Roh Tuhan sendiri (Kej 2:7). Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan hanya 

melalui perintah untuk terjadi demikian. Namun, dalam hal menciptakan manusia, Tuhan 

membentuk fisik manusia sesuai dengan gambar Allah, dan gambar Allah ialah Kristus (Yoh 14:9), 

sehingga manusia pun diciptakan seturut gambar Kristus. 

Di dalam Kej 2:17, Tuhan menyatakan kepada manusia bahwa jika ia melanggar perintah 

Tuhan, maka ia akan mati. Dan ternyata Adam melanggar perintah Tuhan, tapi apakah manusia 

mati? Secara fisik tentu tidak, tetapi kematian yang dimaksud adalah kematian rohani. Itu artinya, 

tubuh yang Tuhan bentuk dari tanah tidaklah mati, yang mati adalah roh-Nya yang Tuhan 

hembuskan ke dalam diri manusia yang membuat Tuhan dan manusia bersatu. Dengan matinya 

tubuh rohani manusia tentu berdampak pada ketidakmampuan manusia untuk dapat 

berkomunikasi dengan Tuhan yang adalah Roh. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia masih 

memiliki roh, akan tetapi kemampuan untuk berhubungan dengan Tuhan-nya telah lenyap, 

manusia (yang adalah daging) akhirnya terpisah dengan Tuhan karena Roh-Nya undur dari 

manusia.  

Berfirmanlah TUHAN: “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena 

manusia itu adalah daging, ...” (Kej 6:3) 

Yesus memulihkan hubungan 

Setelah manusia jatuh kedalam dosa, kemudian Tuhan merencanakan karya keselamatan-

Nya didalam Yesus Kristus. Tuhan ingin kembali menjalin hubungan dengan manusia dan 

mengembalikan Roh-Nya yang dulu sempat undur. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk 



menanggung dosa manusia, dibangkitkan, dan naik ke 

surga, Ia kemudian mengutus Roh Kudus, yang 

merupakan Roh Tuhan sendiri yang kembali 

menghidupkan tubuh rohani manusia yang dulu mati. 

Setelah seorang mengalami kelahiran baru dengan 

menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, 

maka Roh Kudus tinggal di dalam diri orang tersebut, 

sehingga kemampuan rohaninya dihidupkan kembali.  

Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika 

ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. 

“Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang 

hidup, tetapi Adam yang akhir (Yesus Kristus, Red.) 

menjadi roh yang menghidupkan.” (I Kor 15:45) 

Dimensi rohani yang terdapat di dalam diri manusia dimana dulu Roh Tuhan bermukim, 

kini diisi kembali. Tempat ini saya sebut dengan istilah “dimensi keempat,” yaitu sebuah dimensi 

yang tidak terlihat, di luar dari alam jasmani yang terlihat. Dimensi ini merupakan kawasan di mana 

Roh Tuhan bermukim (I Kor 6:19), yang berada dalam satu kenyataan yang lebih besar daripada 

tubuh jasmani manusia. Roh Tuhan atau Roh Kudus telah diberikan kepada kita untuk membimbing 

kita ke arah kenyataan baru yang kita alami sebagai orang Kristen. 

Sarana transportasi didalam Roh Kudus 

Di jaman modern sekarang ini, sarana transportasi sangatlah cepat dan padat. Nampaknya 

bumi ini telah menjadi kecil karena kita sekarang mampu melakukan perjalanan keliling dunia 

dengan kecepatan yang luar biasa. 

Saya menemukan kenyataan bahwa salah satu fungsi Roh Kudus yang Tuhan Yesus berikan 

adalah sarana transportasi yang Tuhan sediakan antara surga dan bumi. Roh Kudus mengangkut 

cinta kasih dan anugerah Allah kepada kita, lalu membawa permintaan doa kita dan permohonan 

kebutuhan kita kembali kepada Allah Bapa. 

 “Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah 

pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-

sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap 

kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan 

Allah.” (Why 8:3-4) 

Terdapat banyak rintangan bagi kita untuk memperoleh jawaban doa. Daniel menemukan 

kenyataan bahwa doa dapat terhalang oleh kekuatan roh jahat yang menentang Allah (Dan 10:12-

13). Akan tetapi dengan urapan Roh Kudus doa seseorang akan naik ke hadirat Allah dengan cepat 

tanpa mengenal suatu rintangan. Tidak ada yang dapat merintangi sistem transportasi Roh Kudus. 



Adalah penting bagi kita untuk berdoa didalam Roh Kudus, berdoa dengan berbahasa Roh, 

selalu “kontak” atau terhubung dengan Roh Kudus dan bersatu dengan Roh Kudus. Banyak 

kekuatan yang siap menghalangi berkat Allah dari surga turun ke bumi memberkati umat-Nya dan 

menghalangi doa-doa orang percaya naik kehadapan Allah. 

“Harapan yang seperti ini tidak akan mengecewakan kita, sebab hati kita sudah diisi oleh Allah 

dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantaraan Roh-Nya, yang sudah diberikan kepada 

kita.” (Rom 5:5, BIS) 

Kesatuan dengan Roh Kudus 

Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamatnya dan menjadi orang percaya, 

kita tidak bisa lagi menganggap diri kita sebagai perorangan yang terpisah dengan Roh Kudus. Kita 

harus menyadari bahwa Roh Kudus adalah bagian yang akrab dengan kita, dan bahwa kita adalah 

satu dengan Dia. Saya ingin membayangkan hubungan kita dengan Roh Kudus menurut istilah 

praktis manusia biasa: Pada hakekatnya kita hidup dengan Roh Kudus, tidur bersama-sama, bangun 

bersama-sama, makan bersama-sama, melakukan pekerjaan bersama-sama, dan berdoa bersama-

sama.  

Kenyataan tersebut tentu akan memotivasi kita sebagai orang percaya bahwa kita tidak 

sendirian lagi, Roh Kudus adalah Roh Allah yang menghidupkan. Jika dulu kita adalah orang-orang 

berdosa yang hidup dipimpin oleh daging yang akan membawa kebinasaan, namun puji Tuhan 

bahwa kini kita hidup dipimpin oleh Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Buah-buah perbuatan 

kehendak daging akan hampa dan tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah (Rom 8:13). Hanya 

pekerjaan yang diperbuat oleh atau bersama Roh Kudus yang dapat diterima dalam kerajaan Allah 

(Gal 5:17). 

Saudara, adalah penting bagi orang percaya menyadari bahwa kita memiliki kesatuan 

dengan Roh Kudus. Sehingga kita mengerti bagaimana seharusnya cara hidup dengan Roh Kudus, 

yaitu memiliki kehidupan yang akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus, bukan perbuatan daging 

lagi. Saya akan berikan satu contoh kehendak Roh Kudus 

dalam kehidupan seseorang dengan sebuah pertanyaan 

berikut ini: Apakah keinginan hati Anda sekarang? Apakah 

Anda menginginkan salah seorang anggota keluarga Anda 

datang kepada Kristus? Kemudian saya perlu bertanya lebih 

lanjut, seberapa besarkah keinginan Anda? Apakah Anda 

sampai mencucurkan air mata memikirkan anak laki-laki 

atau puteri anda agar menerima Kristus sebagai 

Juruselamat? Pernahkah Anda membayangkan anak Anda 

memiliki kerinduan besar memperoleh kasih Allah, sehingga 

ia memenangkan orang lain juga bagi Kristus? 

Apabila jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah “ya,” maka keinginan itu telah ditaruh di hati 

Anda oleh Roh Kudus, itu adalah buah Roh Kudus, dan pasti bukan keinginan daging. 

 



Tubuh, jiwa dan roh manusia 

Manusia adalah ciptaan-Nya yang mulia. Allah telah memberikan martabat bagi manusia 

dan memilih manusia untuk menjadi pusat perhatian-Nya. Manusia telah diciptakan sesuai dengan 

citra Allah melalui proses penciptaan dan bukan melalui proses perlahan-lahan melalui proses 

evolusi. Yang juga membuat manusia spesial adalah bahwa Tuhan menghembuskan nafas-Nya ke 

dalam diri manusia, menjadikannya lebih dari sekedar lahiriah. Nafas Allah telah menciptakan 

dimensi lain dari manusia yaitu roh. Hal ini bertentangan tajam dengan jalan pikiran moderen yang 

hanya mempercayai manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. 

Generasi muda kita diajarkan di sekolah-sekolah bahwa manusia terjadi dari proses evolusi 

dari suatu bentuk kehidupan yang lebih rendah. Ini telah menyebabkan keruntuhan moral jaman 

moderen ini. Tapi sebagai orang Kristen kita harus percaya bahwa manusia diciptakan menurut 

gambar Allah. Alkitab memperlihatkan bahwa manusia lebih daripada sekedar apa yang tampak. 

Manusia diciptakan dalam rupa tritunggal: Tubuh, jiwa, dan roh. 

1. Tubuh  

Pada awal penciptaan, manusia diciptakan sebagai makhluk jasmani, yaitu tubuh fisik. 

Tubuh ini sifatnya sementara... 

“...Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu.” (Kej 3:19) 

2. Jiwa  

Setelah tubuh jasmani, manusia memiliki jiwa (Ibr 4:12). Jiwa adalah pikiran, kehendak, 

emosi, intelektual, kecerdasan, kepribadian, dan sebagainya. Jiwa mempunyai pengaruh besar 

terhadap tubuh jasmani seseorang, sebagai contoh: Saat seseorang merasa malu (jiwa), maka 

pipinya (tubuh) akan berubah warna menjadi merah; atau saat seseorang sedang marah (jiwa), 

maka ia akan memiliki otot yang kuat dan menyebabkan jantung berdebar-debar (tubuh). 

3. Roh  

Saat Allah menciptakan manusia dari debu tanah, kemudian Ia menghembuskan Roh-Nya 

kepada manusia, sehingga selain memiliki tubuh dan jiwa, manusia juga memiliki roh. Inilah yang 

membedakan manusia dengan segala binatang yang Tuhan ciptakan sebelum manusia. Saat Allah 

selesai menciptakan manusia, manusia kemudian hidup dengan tubuh, jiwa dan kemudian roh. Tapi 

saat manusia jatuh kedalam dosa, tubuh dan jiwa tidaklah mati, akan tetapi roh manusialah yang 

mati. 

Memelihara roh, jiwa dan tubuh 

“Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan 

tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.” (I 

Tes 5:23) 



Berbeda dengan kebiasaan kita yang sering menyebut ketiga tubuh manusia dengan urutan: 

Tubuh, jiwa dan kemudian roh. Pada ayat di atas, kita dapat melihat bahwa tubuh roh ditulis pada 

posisi pertama, tentu tidak ada yang kebetulan di dalam Alkitab, kemudian tubuh jiwa, baru yang 

terakhir adalah tubuh jasmani. Itu membuktikan bahwa pemeliharaan tubuh rohani lebih penting 

dari yang lainnya. Namun sangat disayangkan oleh karena dunia moderen tidak mempercayai 

adanya tubuh roh, dan pengajaran ini telah banyak meresap di dalam gereja-gereja di seluruh dunia 

ini, maka bagi beberapa orang percaya juga sulit untuk mempercayai tubuh roh ini1. Akitabnya 

banyak gereja sulit juga untuk menerima kebenaran tentang Roh Kudus. 

Saudara, kita harus memelihara tubuh ini, melalui olah raga, makanan yang sehat, tidur 

yang cukup, dan berbagai pemeliharaan tubuh seperti mandi dan sebagainya. Namun bagian ini 

jangan sampai menjadi hal yang utama dan pada akhirnya kita melupakan pemeliharaan tubuh 

yang lain terutama tubuh rohani. Tuhan Yesus sudah menghidupkan tubuh rohani kita. Itu yang 

membedakan kita dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Kristus. 

Bagaimana kita memelihara tubuh rohani? Melalui Roh Kudus. Melalui proses kelahiran 

baru, roh manusia dibuat menjadi hidup kembali oleh Kristus sebab Ia telah menanggung dosa 

maut karena kejatuhan Adam dan Hawa. Kemudian Roh Kudus, yang datang setelah Kristus akan 

membawa masuk orang percaya ke dalam dimensi yang baru dalam pengalaman rohani yang 

diakrabkan-Nya. Melalui Roh Kudus, manusia kembali dapat melakukan persekutuan dan 

hubungan vital dengan Sang Pencipta. 

Setelah saya mengerti tentang dimensi keempat dan hidup bersama Roh Kudus, saya telah 

berhasil terus memahami bagaimana hidup lebih menyenangkan. Mereka yang memiliki Roh 

Kudus, memiliki kuasa yang lebih besar daripada setiap kuasa yang berada dalam dunia ini (I Yoh 

4:4). Ini tidak berarti bahwa saya telah berhenti hidup dalam alam lahiriah, melainkan berarti 

bahwa saya menjadi lebih sadar tentang kehadiran roh yang sudah dibangkitkan dan kuasa Roh 

yang lebih besar yang kita miliki sebagai orang Kristen. 

Hidup dipimpin Roh Kudus 

“Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah.” (Rom 8:14) 

Roh Kudus ingin membawa orang Kristen ke dalam suatu keakraban dengan suatu dimensi 

roh yang baru. Kita yang seharusnya binasa akibat dosa dan terpisah dengan Allah untuk selama-

lamanya, namun Ia telah menyebabkan kita mampu bersekutu kembali dengan Allah. Kita harus 

mengerti kekeristenan tidak lahir dalam sebuah ruangan kelas. Ia lahir melalui pengalaman 

dinamis bersama Roh Kudus yang dicurahkan-Nya pada hari Pentakosta. Kekristenan tidak bisa 

mengacu pada pelaksanaan teologi semata, melainkan harus merupakan suatu pengalaman pribadi 

dan hubungan rohani dengan Kristus melalui persekutuan setiap hari bersama Roh Kudus. 

1Sebuah aliran gereja abad ke-16 yang bernama Semipelagianisme menyatakan bahwa manusia hanya memiliki dua 
unsur tubuh yaitu: Tubuh dan jiwa, dimana roh adalah bagian dari jiwa dan merupakan substansi dan esensi yang sama. 
Semua kaum Protestan, Luteran dan Reformasi masih memegang pandangan ini yaitu bahwa manusia hanya terdiri dari 

tubuh dan jiwa 
 



Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang 

menyebabkan jiwa kita diperbaharui dan disucikan setiap 

hari sehingga kita semakin hari semakin mengerti tentang 

kehendak Allah bagi kehidupan kita. Roh Kudus 

menyebabkan kita mengalami kerajaan ilahi Kristus diatas 

bumi ini namun tetap membuat kita semakin memiliki 

harapan akan kehidupan yang kekal di surga bersama Kristus. 

Roh Kudus adalah benteng pertahanan kita dari dosa, 

sebab Ia akan menginsyafkan kita, mengajarkan kita 

kebenaran dan mengingatkan kita akan adanya 

penghakiman... 

“Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, 

kebenaran dan penghakiman.” (Yoh 16:8) 

Hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat hati 

kita baru sehingga kita selalu ingin melakukan kehendak 

Allah dan meninggalkan apa yang Allah tidak mau kita lakukan. 

Roh Kudus, pribadi yang hidup di dalam diri kita 

Dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, maka roh manusia dihidupkan 

kembali. Melalui hari Pentakosta, roh manusia yang telah hidup tadi kemudian dipenuhi dengan 

Roh Kudus. Dengan kepenuhan Roh Kudus maka kini manusia bukan saja dapat menjalin suatu 

persekutuan yang erat secara pribadi dengan Allah, melainkan juga kita dapat belajar bekerja sama 

dengan Allah melalui Roh Kudus. 

Roh Kudus bukanlah sekedar penghibur sementara, melainkan Ia akan menyertai kita 

selama-lamanya. Apabila Roh Kudus telah memasuki diri seseorang, yang percaya kepada Tuhan 

Yesus Kristus, maka Ia tidak lagi datang sewaktu-waktu ke atas diri kita, melainkan Ia hidup di 

dalam diri kita untuk menjalankan kehidupan Kristus bagi kita. Roh Kudus ini menyebabkan kita 

memiliki kuasa ilahi, melihat hal-hal yang tidak nampak, bahkan hal-hal yang belum pernah kita 

lihat. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang hidup, oleh sebab itu Ia harus kita hayati melalui 

pengalaman pribadi. Kita bisa menggunakan sisa kehidupan Kristen kita bersama dengan pribadi 

ketiga dari Tritunggal ini dan mengalami perubahan hidup menurut citra Kristus setiap hari bahkan 

setiap saat. Jangan terlena dengan pengajaran yang penuh teori mengenai Tuhan dan kasih-Nya dan 

duduk di bangku gereja mendengarkan khotbah mengenai hal-hal yang tidak mengandung unsur 

pengalaman. Mulailah kita belajar untuk bersekutu dan menjalin hubungan akrab dengan Roh 

Kudus. Amin (VS). 

Sumber: DR. David Yonggi Cho; “Dimensi keempat II“ (1994); Immanuel. 

 

 



 


