
 



Pesan Gembala 

Mari Berjuang Mempertahankan Iman Kita 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Hari-hari ini, tidak henti-hentinya Tuhan terus berbicara tentang doa, pujian dan 

penyembahan kepada kita semua. Tuhan rindu setiap anak-anak-Nya lebih banyak berdoa, 

memuji dan menyembah Tuhan.  

Dua puluh lima tahun yang lalu Tuhan menuntun Gembala Pembina untuk merestorasi Pondok 

Daud. Ada 5 tahap yang Tuhan berikan kepada Gembala Pembina yang disebut dengan siklus 5 

tahunan, yaitu: 

1. Pujian dan Penyembahan 

2. Doa 

3. Unity 

4. Pemantapan doa, pujian dan penyembahan dalam unity 

5. Bersama-sama siang dan malam 

 

  Pondok Daud berbicara tentang doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam 

unity siang dan malam. Dan sampai saat ini Tuhan terus menambahkan definisi dari Pondok 

Daud yaitu: Prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji 

dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak 

Tuhan pada zaman ini.  

Kalau kita membaca dari Kis 15:15-17, Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan 

merestorasi pondok Daud. Restorasi itu sudah dimulai hari-hari ini, tetapi nanti pada waktu 

Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, Restorasi itu sudah selesai secara sempurna. Apa 

maksudnya Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? “Supaya semua orang lain mencari Tuhan 

dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-Ku” (ayat 17) dengan kata lain 

Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku 

Yesus adalah Tuhan.  

Dalam pelayanan merestorasi Pondok Daud ini Tuhan menekankan kepada Gembala 

Pembina tentang 3 hal, yaitu: 

1. Hadirat Tuhan 

2. Pengurapan 

3. Bahasa Roh 

Ketiga hal inilah yang sangat Tuhan tekan-kan di dalam setiap pemberitaan Firman-Nya. 

 



LIMA HAL YANG MENDATANGKAN HADIRAT TUHAN  

Bagian kita adalah membawa umat Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak 

semua orang Kristen bisa merasakan hadirat Tuhan, tetapi berbahagialah Saudara yang bisa 

merasakan hadirat Tuhan. Ada 5 hal yang mendatangkan hadirat Tuhan, yaitu: 

1. Iman 

2. Kekudusan 

3. Doa, Pujian dan Penyembahan 

4. Kerendahan Hati 

5. Unity 

Kalau ada yang kurang salah satu atau lebih dari kelima hal tadi, mungkin Saudara boleh 

merasakan hadirat Tuhan tetapi tidak akan maksimal seperti kalau Saudara melakukan kelima 

hal tadi.  Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan maka ada sukacita yang berlimpah-limpah di 

dalam diri Saudara dan apa yang Saudara perlukan Tuhan sediakan dan Saudara pasti 

mendapatkan.  

 

PERINGATAN KEBANGUNAN ROHANI DI INDONESIA 

Di Indonesia pernah terjadi kebangunan rohani yang besar. Mungkin ada diantara 

Saudara yang  baru pertama kali mendengar hal ini. Kalau kita melihat kebangunan rohani yang 

terjadi di abad 20 ini, maka disini ada beberapa catatan sebagai berikut: 

• Tahun 1901 Revival di Kansas City 

• Tahun 1904 Revival di Wales 

• Tahun 1906 Revival di Asuza Street 

Di tahun ini merupakan revival yang paling terkenal dimana Roh Kudus dicurahkan 

secara luar biasa, berbahasa roh, terjadi mujizat dan pertobatan yang luar biasa. 

 

• Tahun 1907 Revival Firman Tuhan  

Revival yang terjadi di Pyong Yang, Korea Utara. Disana dikatakan mereka membaca 

Firman Tuhan selama 6 bulan terus menerus. Ada kehausan yang luar biasa yang terjadi di sana. 

Mereka berjam-jam begitu rindu untuk berdoa dan membaca Alkitab. Tiba-tiba terjadi 

kebangunan rohani dimana-mana, inilah yang tercatat dalam sejarah. 

 

• Tahun 1927 Revival Salib Kristus 

Revival Salib Kristus terjadi di Uganda. Saat itu Menteri Keuangan Uganda bertobat pada 

suatu kebaktian kecil. Dia datang kepada Gubernur Jenderalnya serta berkata, “Saya mau 

mengundurkan diri. Saya Salah! Saya banyak melakukan korupsi!” Tetapi akhirnya Presidennya 

berkata, “Jangan! Kamu tidak boleh mengundurkan diri, sebagai hukumannya, kamu harus 



bersaksi kemana-mana tentang apa yang telah kamu kerjakan!” Bayangkan Menteri Keuangan 

Uganda bersaksi bahwa dia membuat kesalahan, tetapi apa yang terjadi? Setelah itu 

kebangunan rohani luar biasa terjadi. 

 

• Tahun 1946 Revival Praise and Worship  

Revival Praise and Worship terjadi di Taiwan. Tahun 1946 ketika Jepang menyerbu, 

orang-orang lari ke gunung-gunung di daerah Hua Lien, tetapi di tengah-tengah itu terjadi 

revival pujian dan penyembahan. Tahun 1952 dikatakan bahwa sekolah Alkitab berdiri dan 

gereja berkembang. 

 

• Tahun 1965 Revival di Indonesia 

Suatu kebangunan rohani yang terjadi di bagian Timur Indonesia. Kebangunan rohani ini 

diawali pada Oktober 1964. Dalam sejarah dicatat bahwa hasil kebangunan rohani mulai pecah 

pada tanggal 26 September 1965 di kota So’e. Dituliskan bahwa semua mujizat yang dicatat 

dalam Alkitab terjadi di sana dan dianggap sebagai satu kebangunan rohani yang terbesar dan 

terlengkap sepanjang sejarah gereja setelah Kisah Para Rasul. Banyak orang mati dibangkit-kan, 

lumpuh berjalan, yang tuli mendengar dan bisa berkata-kata, sakit disembuhkan namun juga 

sebaliknya Tuhan menghukum dengan keras umat-Nya yang tidak taat dimasa kebangunan 

rohani tersebut.   

Ciri kebangunan rohani disana adalah mujizat dan kesembuhan. Dan ditengah-tengah 

itu pesan Tuhan kepada kita semua yang begitu kuat adalah “Aku datang segera!” 

 

TAHUN AYIN VAV (5776) 

Dari tanggal 13 September 2015 - 3 Oktober 2016, kalender orang Yahudi atau kalender 

Ibrani memasuki Tahun 5776 atau Ayin Vav. Ada keistimewaan dari tahun ini, yaitu: 

1. Tahun Yobel 

“Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebebasan di 

negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus 

masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.” (Im 25:10) 

Tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan dan tahun pemulihan. Setiap pria Israel pasti 

mendapatkan warisan tanah dari orang tuanya. Tapi jika kemudian dia jatuh miskin, dia boleh 

menjual tanah itu, tetapi sifatnya hanya sementara. Sebab pada tahun Yobel tanah itu akan 

dikembalikan lagi kepadanya. Ini berbicara tentang pemulihan di bidang ekonomi.  

 

 

 



2. Tahun pemulihan Sosial 

Jika dia sudah menjual tanah dan ternyata dia masih tidak bisa membayar hutang-

hutangnya, maka dia bisa menjual dirinya sebagai budak dan ini bersifat sementara sebab pada 

Tahun Yobel dia akan dibebaskan menjadi orang merdeka. Jadi ada pemulihan dalam bidang 

sosial. 

 

3. Tahun Pemulihan Keluarga 

Setelah itu mereka akan kembali kepada keluarga/kaumnya masing-masing. Ini adalah 

pemulihan dalam keluarga. Mereka yang pernah meninggalkan keluarganya, meninggalkan 

kaum-nya, mereka harus pulang, itu sifatnya sementara.  

 

Mereka yang sedang mengalami masalah, penyakit, semua yang Saudara alami itu 

semuanya sementara. Kalau tahun ini Saudara bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka 

tahun ini adalah Tahun Yobel bagi Saudara. Saudara akan dibebaskan dan dipulihkan! Tahun 

2015 adalah tahun pelipatgandaan mujizat.  

 

Ada beberapa hal yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi yang berada di dalam Yudaisme 

tentang tahun Ayin Vav (5776) 

• Seorang rabi yang bernama Matityahu Glazerson. Dia adalah seorang penulis dan ahli dalam 

sandi-sandi Alkitab. Dia menggunakan Gematria, Ilmu kata Ibrani dan juga menggunakan sandi-

sandi Alkitab yang dihubungkan dengan kalimat “Tibanya Dengan Segera Mesias Putra Daud”. 

Dia mendapatkan bahwa tahun Ibrani 5776 dari 3 digit terakhir yaitu 776, memiliki beberapa 

arti. Salah satunya adalah kedatangan Mesias! 

• Chaim Kanievsky adalah seorang rabbi terkemuka di main stream Yudaisme Ultra Ortodox 

yang berbicara tentang Mesias sepanjang waktu. Sejak perang Gaza tahun 2014 yang lalu yaitu 

pada waktu Tetrad yang pertama. Rabbi ini menyatakan bahwa kedatangan Mesias sudah 

sangat dekat. Ketika ditanya kapan kedatangan Mesias itu, dia menjawab, “Di akhir Tahun 

Sabbath yaitu akhir Tahun Shemitah.” Beberapa orang telah bertanya kepada Rabbi Chaim 

Kanievsky untuk memverifikasi akan hal itu dan dia selalu memberikan jawaban yang sama. Dia 

mendesak supaya umat Yahudi untuk ber-aliyah, artinya pulang ke Israel bagi orang Yahudi 

yang ada di luar Israel. 

Itulah 2 (dua) hal yang Tuhan tunjukkan kepada Gembala Pembina. Beliau tidak 

menyata-kan setuju dan tidak menyatakan bahwa itu benar, karena yang kita ketahui bahwa 

kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat-sangat dekat.  

 

 



LIMA GADIS BIJAKSANA DAN LIMA GADIS BODOH 

Setelah menerima data-data ini, beliau bertanya kepada Tuhan, “Tuhan, data-data dan 

informasi ini Kau berikan kepada saya, maksudnya apa Tuhan? Yang saya tahu bahwa Engkau 

akan segera datang... segera... segera!” Tiba-tiba Tuhan memberikan beliau pengertian seperti 

pada perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh.  

“Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru: Mempelai datang! 

Songsonglah dia!” (Mat 25:6) 

Jadi ada suara di tengah malam, 

“Mempelai datang! Songsonglah dia!” 

Apakah saat itu mempelainya langsung 

datang? Tidak! Ada waktu di antara itu. 

Jadi ada waktu dimana 5 gadis bodoh yang 

tidak mempunyai persediaan minyak itu 

pergi mencari minyak kemana-mana. Ini di 

tengah malam, mungkin 5 gadis 

menggedor toko-toko yang mungkin ada 

menolak menjual, dan sebagainya sampai 

akhirnya mereka dapat minyak namun 

sudah terlambat. Dan waktunya ini 

singkat! Apakah Saudara mau ikut dalam 

pengangkatan? 

Ada standar agar seseorang itu bisa 

diangkat, yaitu seperti 5 gadis bijaksana yang mempunyai persediaan minyak, artinya dalam 

kondisi penuh Roh Kudus. Ini penting! Saudara harus pastikan bahwa Saudara penuh Roh Kudus 

dan sekarang ini adalah masa dimana orang-orang yang berseru di tengah malam itu sedang 

terjadi, “Mempelai datang! Songsonglah Dia!” 

Tuhan akan segera datang untuk kali yang kedua. Dan kita yang ada di wadah ini mempunyai 

pengertian bahwa pengangkatan itu terjadi di pretribulation. Begitu gereja diangkat maka 

Antikris langsung muncul.    

 

TIGA TANDA YANG TERJADI SEBELUM ANTIKRIS MUNCUL 

Kalau Saudara membaca II Tesalonika 2:1-12, maka setidaknya ada 3 tanda yang harus terjadi 

sebelum antikris muncul, yaitu: 

1.Rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja di bumi harus makin meningkat. Hal ini sudah 

terjadi. 

2. Kemurtadan harus terjadi. 



3. Yang menahan harus disingkirkan. Jadi yang menahan Antikris tidak muncul adalah Roh 

Kudus. Setelah gereja diangkat, Roh Kudus memberi ‘lampu hijau’ kepada Antikris untuk 

muncul.  

 

MURTAD 

Berbicara tentang murtad ini sudah mulai terjadi hari-hari ini, yaitu: 

1. Murtad secara Moral 

Murtad secara moral yaitu mereka yang meninggalkan Kristus dan kembali kepada dosa. 

Orang yang murtad secara moral mungkin memberitakan doktrinnya yang benar dari Perjanjian 

Baru, tetapi meninggalkan patokan moral Allah.  

 

2. Murtad secara Teologis 

Ini adalah murtad yang sangat mengerikan.  Perhatikan, apa yang terjadi selama 10 

tahun terakhir, yaitu: 

a. Pengkhianatan dan penolakan dari sebagian atau semua ajaran Kristus dan para Rasul. Orang 

Kristen memiliki arti pengikut Kristus. Kalau pengajaran dan Firman-Nya ditolak, lantas sebagai 

apakah orang itu? 

b. Mereka menawarkan keselamatan dan kasih karunia murahan (cheap grace) dan 

mengabaikan perintah Tuhan Yesus untuk bertobat, hidup kudus, setia kepada Allah dan hukum 

moral. 

c. Injil palsu dan berpusat pada kegiatan manusia dan kepentingan diri sendiri menjadi populer. 

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

 

HYPER GRACE 

Yud 1:3-4 judul perikop ‘Hukuman atas guru-guru palsu.’ Selanjutnya Alkitab menuliskan 

supaya kita berjuang untuk mempertahankan iman kita. Pesan ini disampaikan karena akan ada 

sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi yang membuat iman kita goyang, karena itulah kita 

harus tetap berjuang.  

Kekristenan akan disusupi oleh orang-orang yang dikatakan sudah ditentukan untuk 

dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita 

untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya Penguasa dan 

Tuhan kita, Yesus Kristus. Mereka mengajarkan bahwa keselamatan melalui kasih karunia 

mengijinkan mereka untuk berbuat dosa, tanpa dijatuhi hukuman. Dan menghina pernyataan 

rasuli tentang pribadi dan tabiat Yesus Kristus, artinya menghina Tuhan Yesus!.   

Karena itu orang Kristen hari-hari ini harus tetap berjuang untuk mempertahankan iman 

karena pengajaran ini sudah merambah kemana-mana dan populer, dimana pengikutnya 



banyak karena senang dan enak. Apalagi bagi orang yang ‘abu-abu’ yang memang hidupnya 

semaunya. Mau istri 5, korupsi, hidup dalam perzinahan, sudah beristri 2 malah masih 

selingkuh lagi, bagi orang seperti ini akan sangat senang dengan pengajaran seperti ini. Tetapi 

itu tidak demikian! 

 

PENGAJARAN HYPER GRACE 

Ada beberapa hal pengajaran yang diusung oleh kelompok ini, yaitu: 

1. Pengajaran Yesus itu adalah Old Covenant atau Perjanjian Lama dan bukan Perjanjian Baru. 

2. Pengajar atau pengkotbah yang sering mengutip Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes 

lupa bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang selama beratus-ratus 

tahun terpolusi oleh pengajaran Perjanjian Lama.  

3. Menerapkan pengajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang sangat 

berbahaya.  

4. Semua perkataan Yesus sebelum salib adalah Old Covenant, yang itu tidak perlu diikuti. 

Perkataan yang sesudah salib, itu yang diikuti. Saya mau katakan, “BOHONG!” Sebab setelah 

salib Tuhan Yesus berkata tentang 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.” (Mat 28:19-20) Ajar 

mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu... ini ditolak! 

Bagaimana mungkin dia mengikuti setelah Tuhan Yesus disalib? Itu salah satunya.  

5. Peringatan Tuhan Yesus di Mat 7:23 dianggap tidak berlaku bagi semua orang yang berada di 

dalam hyper grace. 

6. Melihat wanita dengan nafsu pun dianggap hanya untuk orang Yahudi dan tidak berlaku bagi 

orang-orang yang percaya karena sudah dalam tidak berdosa dan tidak bisa berbuat dosa.   

7. Seluruh khotbah di bukit (Mat 5-7) bukanlah gereja, malah seluruh orang percaya harus 

menjauhi pengajaran ini karena akan menjadi legalism dan kesombongan rohani.  

8. Sekalipun pengajaran Yesus adalah baik dan bagus tetapi pengajaran-Nya tetap dianggap 

berada di bawah Hukum Taurat, sementara gereja kini ada di bawah kasih karunia.  

9. Yesus bukanlah pengajar kasih karunia, tetapi lebih cenderung pengajar Hukum Taurat yang 

memakai steroid/obat doping.  

 

Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari yang terakhir ini kita harus terus berjuang 

untuk mempertahankan iman. Kita harus mempersiap-kan diri kita dengan sebaik-baiknya 

untuk menjadi umat yang layak, umat yang diselamatkan, dan umat yang akan mewarisi surge 

mulia kelak. Amin (Sh) 

Pesan Gembala Pembina Pdt DR.Ir.Niko Njorahardjo 



Hanya sedikit saja kah? 

Berjuanglah untuk melewati “pintu yang sesak” dan “jalan yang sempit” 

 
Suatu ketika Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota dan dari desa ke desa untuk 

mengajar sebelum akhirnya Ia harus pergi ke Yerusalem. Tiba-tiba seseorang yang mengikuti 

perjalanan Tuhan Yesus bertanya kepada-Nya: “Tuhan, sedikit sajakah orang yang 

diselamatkan?” Tapi Tuhan tidak menjawab “ya” atau “tidak,” melainkan Ia menjawab 

pertanyaan tersebut dengan ilustrasi tentang pintu yang sesak: “Berjuanglah untuk masuk 

melalui pintu yang sesak itu! Sebab Aku berkata kepadamu: Banyak orang akan berusaha untuk 

masuk, tetapi tidak akan dapat.” (Luk 13:24) 

Alkitab tidak mencatat siapa orang yang bertanya tersebut, apakah ia adalah salah satu 

dari ke-12 murid Kristus, murid-murid yang lain, atau hanya orang yang sedang ikut dalam 

perjalanan Kristus tersebut. Tapi yang pasti orang tersebut melihat bagaimana sulitnya untuk 

seseorang diselamatkan. Orang ini pasti melihat bagaimana Kristus hidup yang sungguh 

berbeda dengan kehidupan orang dunia, Ia berpuasa, Ia berdoa beberapa kali setiap hari, Ia 

mengasingkan diri untuk bercakap-cakap dengan Bapa-Nya, hidup kudus, tidak memiliki tempat 

tinggal karena hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk memberitakan kabar keselamatan 

dan melayani orang-orang yang memerlukan keselamatan. Belum lagi orang ini pasti melihat 

apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Nya yang sangat menekankan 

pengorbanan, kesederhanaan, pikul kuk (Mat 11:29), dan sebagainya, seperti: Tidak boleh 

membawa pundi-pundi (uang) bekal, kasut, tidak boleh membawa bekal pakaian, dan banyak 

lagi (Luk 10:4).  

“Orang ini” tentu telah pergi dan bersama-sama Kristus untuk waktu yang cukup lama, 

bahkan orang ini sudah cukup banyak memperhatikan bahwa dari orang-orang yang kemudian 

mengikuti Kristus kebanyakan dari mereka akhirnya meninggalkan imannya akibat kerasnya 

pengajaran Kristus.  

“Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata: 

"Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?... Mulai dari waktu itu banyak 

murid-murid-Nya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia.” (Yoh 6:60,66) 

Dari pengamatan yang dilakukan orang tersebut, ia menemukan bahwa ternyata banyak 

dari mereka yang akhirnya mau mengikuti Kristus dikemudian hari mereka undur. Oleh 

karenanya ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Kristus: “Tuhan, sedikit sajakah orang 

yang diselamatkan?”  



SIAPAKAH YANG DAPAT DISELAMATKAN? 

Di dalam Matius 19:16-26 mencatat suatu kisah yang kurang lebih sama seperti apa 

yang baru saja kita baca di atas. Suatu ketika ada seorang muda yang kaya raya datang kepada 

Kristus. Yang menjadikan orang muda ini spesial adalah bukan hanya karena orang ini sangat 

kaya, akan tetapi kitab Lukas mencatat bahwa orang muda ini adalah seorang pemimpin (Luk 

18-18), dan orang yang taat kepada Allah dengan sudah melakukan seluruh Hukum Taurat. 

Sungguh kehidupan yang sempurna bagi seorang yang usianya masih muda. Selain berhasil 

secara keuangan, karir, ia juga adalah orang yang taat beribadah.  

Tapi orang muda yang kaya ini merasa masih ada yang kurang dalam dirinya, ia ingin 

kehidupan yang sempurna baik di bumi maupun kelak setelah ia meninggal. Oleh karenanya ia 

bertanya kepada Tuhan Yesus tentang masalahnya itu. Kemudian Tuhan Yesus memberikan 

nasihat kepada orang muda yang kaya tersebut:  

“Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu 

kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke 

mari dan ikutlah Aku.” (Mat 19:21) 

Jawaban yang Yesus berikan tersebut ternyata bukan jawaban yang orang muda ini 

harapkan. Saat Tuhan Yesus mengatakan untuk “menjual seluruh harta dan kemudian mengikut 

Kristus” tentu tidak bisa diterima, mengapa? Karena banyaklah harta orang muda tersebut... 

Mungkin jika permintaan Tuhan Yesus hanya memintanya untuk menyumbang sejumlah uang 

untuk Bait Allah, atau untuk orang miskin dan kemudian namanya diukirkan di dinding pagar 

Bait Allah sebagai penyumbang sejumlah uang, pastilah orang muda ini mau melakukannya... 

Sehingga tidak memerlukan waktu lama, orang muda yang kaya tersebut akhirnya undur dari 

rombongan Yesus dan murid-murid-Nya. Ia pergi dengan sedih, tapi bukan sedih karena harus 

meninggalkan Yesus dan tidak mendapatkan kesempurnaan itu, ia sedih karena tantangan 

Kristus untuk ia melepaskan semua hartanya.  

Setelah orang muda yang kaya itu pergi, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid yang 

bersama-sama dengan Dia: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke 

dalam Kerajaan Sorga. Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk 

melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.” (Mat 19:23-25) 

Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus tersebut maka gemparlah murid-murid-Nya, 

sehingga mereka berkata: 

“Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” (Mat 19:25) 

Murid-murid Tuhan Yesus bertanya seperti itu dikarenakan mereka melihat bahwa: jika 

orang muda yang kehidupannya begitu sempurna saja Tuhan katakan sulit sekali untuk 

diselamatkan – bahkan bagi Tuhan, lebih mudah memasukkan unta ke dalam lubang jarum – 



lalu bagaimana dengan mereka yang rata-rata tidak memiliki latar belakang ibadah yang benar. 

Sehingga dalam kegemparan yang hebat, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus: “Jika demikian 

siapa yang dapat diselamatkan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?” 

 

KISAH PENYELAMATAN ALLAH DI PERJANJIAN LAMA 

Jika kita melihat kisah-kisah penyelamatan Allah terhadap umat pilihan-Nya di Perjanjian 

Lama (PL), maka kita juga akan melihat bahwa jumlah yang mereka diselamatkan selalu 

berjumlah sedikit: 

1. Hanya delapan orang diselamatkan ketika Allah membinasakan seluruh penduduk bumi 

melalui air bah. 

“...Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, 

di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang, yang diselamatkan oleh air bah itu.” (I Pet 3:20b) 

Tidak ada yang tahu berapa jumlah 

penduduk dunia pada jaman Nuh. 

Namun pada masa itu, bangsa-bangsa 

telah ada dan kerajaan-kerajaan telah 

berdiri. Penduduk bumi mungkin 

sudah sangat banyak. Tapi sayang, 

hampir seluruh dunia hidup dalam 

dosa, bahkan segala kecenderungan 

hatinya selalu untuk berbuat jahat. 

Oleh karenanya Allah berencana 

untuk membinasakan seluruh manusia 

di muka bumi ini dengan air bah. 

Namun diantara manusia-manusia 

jahat di dunia ternyata Allah 

menemukan seorang yang hidupnya 

berkenan di hadapan-Nya, yaitu Nuh. 

Sehingga Allah berjanji sekalipun Ia akan membinasakan seluruh penduduk bumi, akan tetapi Ia 

akan meluputkan dan menyelamatkan Nuh. 

Maka Allah memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera dan memperingatkan 

orang-orang di dunia untuk bertobat dan mau berbalik dari perbuatannya yang jahat agar 

diselamatkan. Sembari membangun bahtera seperti perintah Allah, Nuh berjalan ke kota-kota, 

desa-desa, dan tempat-tempat yang dapat ia jangkau untuk memberitakan kabar keselamatan 

yang Allah sediakan melalui bahtera. Namun sayang, sampai bahtera itu selesai dibangun, tidak 

ada seorang pun yang menanggapi panggilan keselamatan Allah melalui Nuh. Hanya istri, tiga 



orang anaknya, dan tiga orang menantunya yang mau mengikuti Nuh masuk ke dalam bahtera. 

Itu artinya, jika ditambah Nuh, total hanya delapan orang saja. Dan sampai pintu bahtera 

tertutup, dan sampai hujan lebat turun sebagai tanda dimulainya penghukuman Allah atas 

dunia ini, orang yang masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan tetap hanya delapan orang. 

Selebihnya, yaitu seluruh penduduk dunia akhirnya mati dibinasakan Allah melalui air bah. 

 

2. Hanya tiga orang diselamatkan ketika Allah menghancurkan Sodom dan Gomora.  

Saat Tuhan mendengar keluh kesah orang tentang kebejatan yang terjadi di kota Sodom, 

Gomora, dan kota-kota sekitarnya, akhirnya Tuhan berencana untuk membinasakan kota-kota 

tersebut beserta seluruh penduduknya.   

Setelah Tuhan menceritakan rencana-Nya untuk membinasakan Sodom, Gomora, dan kota-

kota di sekitarnya kepada Abraham, sebenarnya Tuhan masih memberi kesempatan untuk 

membatalkan rencana-Nya itu asal saja ada sepuluh orang benar. Tapi ternyata Tuhan tidak 

menemukan sepuluh orang benar di kota-kota tersebut. Dengan demikian tentu saja rencana 

Tuhan untuk membinasakan Sodom dan Gomora harus terlaksana. Tapi Tuhan teringat akan Lot 

dan keluarganya. Kemudian Tuhan mengirimkan malaikat-Nya untuk menyelamatkan mereka. 

Sebab Tuhan tidak ingin mereka binasa bersama-sama dengan orang-orang Sodom dan 

Gomora.  

Setelah waktunya tiba, malaikat Tuhan membawa Lot dan keluarganya keluar kota, 

kemudian Tuhan mencurahkan hujan belerang dan api untuk membinasakan Sodom, Gomora, 

dan kota-kota sekitarnya. Tapi ditengah perjalanan, istri Lot melanggar perintah malaikat Tuhan 

untuk tidak menoleh ke belakang. Istri Lot teringat akan segala harta bendanya, dan ia mati 

menjadi tiang garam. 

Dari sekian banyak penduduk Sodom, Gomora, dan kota-kota tetangganya, malaikat Tuhan 

hanya bisa menyelamatkan tiga orang saja. 

 

3. Dari dua juta orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya dua orang yang masuk tanah 

Kanaan. 

Sebab TUHAN telah berfirman tentang mereka: “Pastilah mereka mati di padang gurun. Dari 

mereka itu tidak ada seorangpun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan 

Yosua bin Nun.” (Bil 26:65) 

Para ahli Alkitab percaya bahwa jumlah orang Israel yang keluar dari tanah Mesir berjumlah 

sekitar dua juta orang, bahkan lebih. Itu dihitung berdasarkan jumlah laki-laki yang dapat 

berjalan yang berjumlah enam ratus ribu orang (Kel 12:37), ditambah para istri mereka, anak-

anak mereka, dan para lansia yang tidak dapat berjalan. Sungguh jumlah yang sangat banyak 

untuk ukuran penduduk negeri dijaman itu. Namun sayang, oleh karena pemberontakan 



sebagian besar orang Israel yang keluar dari Mesir, maka hanya dua orang saja yang dapat 

masuk tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Selebihnya, mereka yang masuk tanah Kanaan, 

adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Bahkan pemimpin mereka, Musa dan Harun 

pun tidak dapat masuk tanah Kanaan. 

Mengapa sebagian besar orang Israel tidak dapat masuk ke tanah Kanaan? Karena mereka 

memberontak kepada Allah. Sebagian besar bangsa Israel tidak percaya kepada Allah dan lebih 

memilih menyembah berhala tuangan tangan manusia. Baru saja mereka melihat begitu banyak 

mujizat yang Tuhan lakukan bagi mereka tapi mereka malah menyembah patung lembu emas. 

Selama perjalanan di padang gurun, sebagian besar bangsa Israel menginginkan hal-hal yang 

jahat, bersungut-sungut kepada Allah, tidak taat pada perintah Allah, mencobai Allah, 

mengeluh, melakukan percabulan, dan melawan kepada pemimpin mereka yaitu Musa dan 

Harun.  

 

4. Pada jaman Elia, dari seluruh penduduk Israel, Tuhan hanya menyisakan tujuh ribu 

orang saja yang tidak menyembah berhala. 

“Tetapi Aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud 

menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia.” (1Raj 19:18) 

Saat bangsa Israel dipimpin oleh raja Ahab dan istrinya Izebel, bangsa Israel mengalami 

kemurtadan secara nasional dengan melakukan penyembahan kepada Baal. Izebel telah 

menyeret hampir seluruh penduduk Israel pada penyem-bahan berhala. Ia menggantikan 

korban bakaran kepada Allah dengan korban bakaran kepada dewa Baal. Para pemimpin rohani 

dan para imam yang biasa bertugas di Bait Allah disingkirkan dan digantikan dengan para imam 

dewa Baal. Sejarah kerohanian bangsa Israel saat itu sangatlah gelap.  

Tapi puji Tuhan, ditengah-tengah kegelapan rohani yang menyelimuti bangsa Israel, 

ternyata masih ada tujuh ribu orang yang bertekun dalam kasih, iman, dan ketaatan kepada 

Allah dan Firman-Nya. Mereka merupakan golongan orang-orang Israel yang masih mengasihi 

Allah-nya dan menolak menyembah dewa Baal sekalipun harus menghadapi aniaya atau 

bahkan dibunuh oleh nabi-nabi Baal. Mereka tinggal di hutan, gua-gua, dan padang gurun 

menghindari penangkapan. 

Saudara, sekalipun penduduk Israel waktu itu sangat banyak, tapi mayoritas mereka lebih 

memilih meninggalkan Allah yang hidup dan berbalik untuk menyembah dewa Baal. Ancaman 

aniaya dari ratu Izebel dan para tentara dan imam dewa Baal telah menjadikan orang-orang 

Israel lebih memilih untuk menyembah dewa Baal dari pada menyembah Allah yang seharusnya 

mereka takuti. Hanya sedikit saja, yaitu tujuh ribu orang, yang rela menghadapi aniaya dan 

tetap berkomitmen untuk setia pada Allah mereka, sekalipun mereka harus kehilangan segala-



galanya karena harus meninggalkan rumah dan harta benda untuk bersembunyi, dan bahkan 

kemungkinan kehilangan nyawa. 

 

5. Di akhir jaman, dari seluruh orang Israel yang ada di dunia ini, hanya sisanya saja yang 

akan diselamatkan. 

Dan Yesaya berseru tentang Israel “Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun 

hanya sisanya akan diselamatkan.” (Rom 9:27) 

Saat Tuhan memanggil Abraham, Ia berjanji kepadanya bahwa kelak keturunannya akan 

sangat banyak seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dan dari keturunannya tersebut Tuhan 

akan mendirikan suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Dari bangsa itu akan lahir Kristus, 

sang Juruselamat seluruh umat manusia. 

Namun sungguh disayangkan, setelah bangsa Israel menjadi besar jumlahnya, sebagian 

besar dari mereka menolak panggilan yang besar itu. Mereka tidak setia kepada Allah yang 

mana Abraham leluhur mereka menyembah dan berbakti. Bahkan hingga Kristus lahir, mati dan 

dibangkitkan, dan hingga hari ini sebagian besar bangsa Israel tidak mau taat kepada Allah-nya. 

Mereka menolak Kristus, sampai hari ini, dan sampai kelak menjelang kedatangan-Nya yang ke 

dua kali. Tapi Allah berjanji bahwa diakhir jaman, di hari-hari terakhir dari dunia ini, mereka 

akhirnya akan percaya kepada Kristus dan diselamatkan, hanya saja jumlahnya sangat-sangat 

sedikit, yaitu sisa-sisanya saja. 

“Di antaramu akan Kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka 

akan mencari perlindungan pada nama TUHAN, yakni sisa Israel itu...” (Zef 3:12:13a) 

 

ISRAEL SEBAGAI GAMBARAN GEREJA-NYA 

Jika kita membaca kisah-kisah pemberon-takan dari orang-orang Israel di Perjanjian 

Lama (PL) membuat kita kesal bukan? Kita sering berfikir: mengapa mereka melakukan itu? 



Mengapa bangsa Israel memberontak? Bukankah mereka sudah melihat begitu banyak mujizat 

dan tanda-tanda ajaib dari Allah? Begitu susahkah untuk mereka taat kepada Allah sehingga 

mereka dapat terhindar dari penghukuman?  

Saudara, kita bisa saja berfikir seperti itu, tapi tahukan Saudara bahwa kisah-kisah di PL 

dan perjalanan hidup bangsa Israel adalah gambaran dari Gereja-Nya di Perjanjian Baru (PB)? 

Ya, apa yang Israel lakukan adalah cerminan apa yang kita lakukan saat ini! Sejarah perjalanan 

dari bangsa Israel yang tertulis di PL telah ditulis untuk memberi peringatan kepada mereka 

yang hidup dalam jaman PB dimana kita hidup.  

“...Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari 

mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa 

mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada 

waktu, di mana zaman akhir telah tiba.” (I Kor 10:1-12) 

Tulisan-tulisan tentang apa yang Israel lakukan dan alami adalah peringatan bagi kita yang 

hidup diakhir jaman. Jumlah keturunan Israel yang berjumlah seperti pasir di laut dan bintang di 

langit adalah gambaran dari jumlah orang percaya diantara penduduk dunia.  

Dari sekian banyak jumlah penduduk dunia, mereka yang akhirnya mendengar dan 

percaya kepada Kristus adalah orang-orang beruntung. Mereka sempat mendengar, percaya 

kepada Juruselamat, dan kemudian menerima janji keselamatan yang kekal. Mereka kemudian 

menjadi orang-orang percaya dan disebut sebagai orang Kristen (Kis 11:26). Jumlah orang 

Kristen begitu banyak di dunia ini. Tapi seperti halnya sebagian besar orang Israel kemudian 

memberontak kepada Allah, demikian juga akan ada banyak orang Kristen yang sekalipun telah 

menerima janji keselamatan akan hidup dalam pemberontakan. Mereka adalah orang-orang 

yang menyebut diri mereka Kristen (yang artinya “pengikut Kristus”) namun kehidupan mereka 

jauh dari apa yang Kristus ajarkan.  

Orang-orang Kristen tersebut adalah orang-orang percaya yang kehidupannya sama 

persis seperti PL gambarkan melalui kehidupan sebagian besar dari orang Israel yang tidak taat. 

Mereka adalah orang-orang Kristen yang juga tidak mau tunduk pada perintah Allah, 

memberontak, terlibat okultisme dan penyembahan setan. Tidak sedikit orang-orang Kristen di 

akhir jaman ini ingin kehidupan kekal mereka kelak berada di surga bersama-sama dengan 

Kristus, namun mereka hidup di dunia ini seturut keinginan mereka sendiri. Mereka hidup 

dalam kedagingan, tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab 

dan tidak mau menjauhi apa yang Allah larang. Tidak sedikit juga mereka mengambil jalan 

pintas dengan mentafsirkan ayat-ayat Alkitab sesuai keinginan mereka sendiri. Orang-orang ini 

adalah orang-orang yang menginginkan keselamatan tanpa mau pikul salib, hidup menderita 

bersama Kristus, tidak mau bertobat jika telah berbuat salah, tidak mau melayani Tuhan dan 



pekerjaan-Nya, tidak mau menanggung beban Kristus untuk menginjil, membantu sesama, 

berdoa bagi orang lain, mengampuni, rendah hati, bersekutu dengan Bapa dan sebagainya.  

Banyak orang Kristen saat ini ingin berjalan di “jalan bebas hambatan” menuju surga. 

Mereka malu berdoa, tidak mau berpuasa, tidak pernah memberitakan kabar baik, tidak suka 

pembicaraan yang berbau hal-hal rohani atau firman Tuhan. Di satu sisi mereka ingin menjadi 

golongan orang-orang yang diselamatkan, tapi kehidupan mereka dikuasai daging dan bergaul 

dengan golongan orang-orang dunia, hidupnya penuh pesta-pora, kesenangan-kesenangan 

duniawi, percabulan, mamon, dan berbagai dosa. Hidup kudus hanya akan menjadi bahan 

cemooh bagi orang-orang Kristen seperti ini. 

 

BANYAK YANG DIPANGGIL, SEDIKIT YANG DIPILIH 

Seperti kisah-kisah penyelamatan di PL 

yang sering kali hanya menghasilkan sedikit orang 

saja. Tuhan Yesus juga telah menubuatkan bahwa 

keselamatan yang Ia bawa memang akan 

diresponi oleh banyak orang, tapi hanya sedikit 

saja yang akan terpilih dan benar-benar akan 

disela-matkan untuk mewarisi kerajaan surga.   

 

“Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang 

dipilih.” (Mat 22:14) 

Perkataan Tuhan Yesus di ayat tersebut 

adalah sebuah peringatan bagi kita orang-orang 

yang telah mengaku sebagai Kristen. Perkataan 

Yesus tersebut adalah sebuah pesan agar kita sekalian selalu mawas diri dan sungguh-sungguh 

dalam mengikut Kristus.  

Keselamatan itu gratis. Kasih karunia Allah itu adalah karya Allah sendiri, dan bukan hasil 

usaha manusia. Siapapun boleh menerima kasih karunia Allah dan diselamatkan. Tapi setelah 

itu, diperlukan kesungguhan dari mereka yang telah menerima kasih karunia tersebut untuk 

tetap mempertahankannya sampai kita memperoleh sepenuhnya keselamatan tersebut. Dan 

ini tidak mudah, ada banyak tantangan yang akan kita hadapi selama perjalanan hidup kita 

sebagai orang percaya. Seperti juga mayoritas orang Israel yang pada akhirnya berguguran di 

padang gurun dan tidak pernah bisa memasuki tanah kanaan, demikian juga akan ada banyak 

orang percaya pada akhirnya berguguran di sepanjang perjalanan mereka sebagai “pengikut 

Kristus” (Kristen). Hanya sedikit saja yang akan bertahan dan yang sampai garis akhir. 

Lalu bagaimana kita menjadi golongan “orang yang sedikit” itu?  



1. Masuklah melalui “pintu yang sesak” 

“Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang 

menuju kepada kebinasaan,...” (Mat 7:13) 

Sejak seseorang mau mengikut Kristus dan menjadi murid-Nya, Tuhan Yesus sudah 

memperingatkan bahwa keputusan untuk menjadi murid-Nya bukanlah hal yang mudah. Sejak 

semula Tuhan sudah mengumpamakannya seperti seorang yang hendak memasuki sebuah 

pintu yang sesak. Artinya “sesak” adalah: Pintu tersebut sukar sekali untuk dilewati. Diperlukan 

kemauan (sebab didekat pintu yang sesak tersebut ada pintu yang lebar, yang lebih menarik 

dan sangat mudah untuk dimasuki, namun menuju kebinasaan tentunya); Diperlukan 

pengorbanan (karena untuk melewatinya seseorang tidak bisa membawa barang apapun); Dan 

diperlukan usaha yang keras (karena untuk melewati pintu yang sesak pasti akan sangat sulit 

sekali). 

Dalam pengajaran Yahudi dan Hukum Taurat, orang Israel sudah mengerti benar bahwa 

selama hidup di dunia ini, Allah selalu menghadapkan mereka pada dua pilihan, seperti: Berkat 

dan kutuk (Ul 11:26); Jalan kehidupan dan jalan kematian (Yer 21:8); atau keberuntungan dan 

kecelakaan (Ul 30:15). Dan Allah mengingatkan orang Israel untuk selalu memilih kehidupan: 

“...Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu.” (Ul 30:19) 

Jadi, saat Tuhan Yesus mengatakan: “Masuklah melalui pintu yang sesak itu?” Tuhan 

sedang mengingatkan kembali soal pilihan kepada orang Yahudi untuk mendapatkan 

kehidupan. Hanya saja kali ini Tuhan Yesus mengumpamakan pilihan-Nya tersebut dengan dua 

buah “pintu”. Yang pertama adalah “pintu yang sesak”, dan yang kedua adalah “pintu yang 

lebar.”  Dan Tuhan Yesus ingin murid-murid-Nya untuk memilih pintu yang sesak, sebab di pintu 

inilah kelak ada jalan yang menuju kehidupan dan keselamatan kekal.  

“Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dengan hidup 

menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan dengan takut akan Dia.” (Ul 8:6) 

Umat Tuhan harus melewati jalan yang ditunjukan-Nya. Jalan mana yang Tuhan tunjuk 

untuk kita lalui? Yaitu “Pintu yang sesak” dan “jalan yang sempit!” 

Saudara, saat kita memutuskan untuk menjadi orang Kristen, Tuhan tidak pernah 

menjanjikan bahwa kehidupan yang kita jalani akan selalu mudah. Malahan kehidupan 

kekristenan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang tidak populer, penuh tantangan,  

kemungkinan menghadapi banyak aniaya (II Tim 3:12), dan bahkan sebuah pilihan yang berat 

(Luk 9:26) karena kita akan menjalani kehidupan yang sungguh bertolak belakang dengan 

kehidupan dunia.  

Pintu yang sesak berbicara tentang pilihan yang sulit. Tidak ada orang yang mau 

bersusah payah untuk melewati pintu yang sesak jika ternyata ada pintu yang lebar bukan? Dan 

Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa memang tidak akan banyak orang mau memasuki pintu 



yang sesak, tapi jika kita mau menjadi golongan “orang yang sedikit” itu, yaitu orang yang 

diselamatkan-Nya, Ia mengingatkan kita untuk memilih pintu yang sesak. Pintu yang tidak 

diminati oleh mayoritas orang, dan pintu yang hanya sedikit saja yang bisa melewatinya. 

Pintu yang sesak juga berbicara tentang pertobatan yang sejati; Penyangkalan diri yang 

sungguh-sungguh; Ketaatan terhadap seluruh 

Firman Tuhan; Kesungguhan mencari Kehendak 

Allah dan kebenaran-Nya; Dan komitmen 

bertekun sampai kesudahannya dalam iman, 

kekudusan dan kasih sejati.  

2. Pilihlah “jalan yang sempit”  

“Karena sesaklah pintu dan sempitlah 

jalan yang menuju kepada kehidupan, dan 

sedikit orang yang mendapatinya.” (Mat 7:14) 

Saudaraku, tidak ada “jalan bebas 

hambatan” atau “pintu yang lebar” menuju 

surga mulia. Jalan menuju kekekalan bersama 

Kristus di surga adalah jalan yang penuh 

rintangan dan diperlukan perjuangan untuk 

melaluinya. Setelah kita mau memilih pintu 

yang sesak untuk dilalui, maka langkah 

berikutnya adalah kerelaan hati untuk melewati 

jalan yang sempit dan berliku. Apa yang 

dimaksud dengan “jalan yang sempit”?  

Di dalam Mat 7:14 Tuhan Yesus 

mengatakan bahwa “sempitlah jalan yang menuju kehidupan.” Kata “sempit” diayat tersebut 

didalam terjemahan aslinya (bhs. Yunani) adalah “thlibo,” yaitu sebuah kata yang salah satu 

artinya adalah terluka (bisa juga hingga berdarah) akibat gesekan yang disebabkan karena jalan 

yang sempit.  

Mengapa sampai terluka? Berikut penjelasannya: Di Israel pada jaman itu, perjalanan 

untuk menempuh satu kota dengan kota yang lain sangatlah jauh. Itu dikarenakan belum 

adanya jalan-jalan antar kota dan alat transportasi yang memadai seperti jaman sekarang. 

Orang yang hendak keluar kota harus melewati padang gurun yang suhu dan alamnya tidak 

bersahabat, dan harus mengelilingi gunung-gunung untuk menghindari perjalanan yang terjal. 

Di beberapa jalur perjalanan orang bisa mendapatkan jalan pintas dengan melewati celah-celah 

gunung yang terbentuk oleh alam. Celah ini sangatlah sempit dan tajam, itu dikarenakan kedua 

belah sisi dinding jalan yang sempit tersebut merupakan dinding granit yang sangat kasar (lihat 



gambar di bawah). Perjalanan bagi mereka yang memilih jalur melalui celah-celah gunung 

granit tidaklah mudah. Selain terkadang gelap, sudah bergerak karena sempitnya jalan yang 

tersedia, kemungkinan tersesat karena banyaknya persimpangan jalan, atau bahkan terkadang 

mereka akan mengalami lecet dan terluka hingga berdarah karena gesekan dengan dinding-

dinding granit yang tajam. 

Dari contoh perjalanan yang sulit seperti seseorang yang memilih jalan yang sempit 

melalui celah granit inilah maka Tuhan Yesus mengumpamakan perjalanan seseorang untuk 

menuju kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid-Nya bahwa untuk 

mengikuti-Nya, bukanlah perjalanan hidup yang mudah, seseorang mungkin saja menghadapi 

kesulitan yang dapat mengakibatkan dirinya “terluka” tapi kita harus terus berjalan sampai kita 

menemukan ujung dari jalan yang sempit itu. 

Maukah Saudara melewati jalan yang sempit tersebut seperti yang Tuhan Yesus minta 

kepada kita? Jika mau, siapkah Saudara terluka saat melewati jalan yang sempit itu? Mungkin 

Saudara terluka hatinya karena ditolak oleh keluarga dan orang lain karena nama Yesus namun 

tetap mengampuni mereka? Maukah Saudara terluka perasaannya karena orang-orang 

mengolok-olok Saudara karena kita hidup kudus dan berjalan melawan arus dunia namun tetap 

berdoa bagi keselamatan mereka? Maukah Saudara terluka karena aniaya yang mungkin 

Saudara alami akibat memberitakan Injil namun tetap mengasihi mereka yang telah 

menganiaya kita? Maukah Saudara terluka karena perbuatan jahat orang lain namun Saudara 

tidak membalas kejahatan dengan kejahatan?  

Jika Saudara menjawab semua pertanyaan tadi dengan jawaban “ya!” tanpa keraguan 

sedikit pun, maka Saudara sudah berada di jalan yang sempit itu dan Saudara sudah menjadi 

golongan “orang yang sedikit” itu! Pertahankan iman Saudara sampai Saudara mencapai garis 

akhir dari jalan ini dimana malaikat-malaikat Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri telah menunggu 

untuk menyambut kita masuk dalam 

kebahagiaan yang kekal bersamanya di 

surga mulia. Percayalah!  

Kebalikan dari keadaan tadi 

ternyata akan ada lebih banyak orang 

percaya tidak mau terluka akibat melewati 

jalan yang sempit itu. Mereka sebenarnya 

sudah tahu ada surga mulia di ujung jalan 

yang sempit, mereka sebenarnya tahu 

akan adanya upah dan berkat yang kekal 

bagi mereka yang mau setia berjalan di 

jalan yang sempit, tapi karena jalannya sesak, penuh liku, dan terkadang  mengakibatkan luka 



yang menyakitkan akhirnya berbalik arah dan kemudian memilih pintu yang lebar dimana 

terdapat jalan yang lebar dan lurus,  padahal ujungnya menuju kebinasaan kekal. 

“Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.” (Ams 14:12) 

 

3. Teguh pada berita Injil yang benar 

“Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang 

telah kuberitakan kepadamu — kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.” (I Kor 

15:2) 

Hari-hari ini begitu banyak orang membawa injil palsu dan injil yang berbeda dengan 

Injil yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang 

percaya sehingga pada akhirnya banyak orang percaya tidak mencapai keselamatan mereka. 

Penyesatan melalui injil yang palsu ini sangat serius dan akan menjadi salah satu penghalang 

seseorang mencapai garis akhir keselamatan mereka. 

Oleh karena seriusnya penyesatan yang akan terjadi terhadap Injil yang benar, setelah 

Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang “pintu yang sesak” dan “jalan yang sempit,” Ia 

kemudian melanjutkan peringatannya terhadap bahaya nabi-nabi palsu yang otomatis akan 

membawa Injil palsu juga. 

“Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang 

menuju kepada kebinasaan, ... Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu 

dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.” 

(Mat 7:13-15) 

Peringatan ini sangat serius. Selama perjalanan orang percaya mempertahankan iman 

mereka kepada Kristus, jalan yang benar dan Injil yang benar, maka mereka akan menghadapi 

banyak tipuan dari iblis melalui berbagai macam kepalsuan yang akan menjerumuskan orang 

percaya pada kebinasaan, seperti: Nabi-nabi palsu (Mat 7:15), mesias-mesias palsu (Mrk 13:22), 

guru-guru palsu (II Ptr 2:1), mujizat-mujizat palsu (II Tes 2:9), injil palsu (Gal 1:8-9), ajaran-ajaran 

palsu (Kis 20:30), rasul-rasul palsu (II Kor 11:13) pekerja-pekerja palsu (Flp 3:2), saudara-

saudara seiman palsu (II Kor 11:26), jemaat palsu (Gal 2:4), dan saksi-saksi palsu yang akan 

memfitnah dan menjerumuskan orang percaya pada aniaya (Kis 6:13). 

Jika ingin menjadi “golongan orang yang sedikit” dan diselamatkan, berhati-hatilah 

terhadap kepalsuan-kepalsuan yang mungkin kita hadapi selama kita mengikut Kristus. Hati-hati 

dengan injil yang palsu, dan berita Injil yang telah dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Itu 

semua hanya akan membawa semakin banyak orang percaya pada kebinasaan.  

Penyesatan-penyesatan melalui berbagai kepalsuan yang iblis ciptakan memang akan 

ada dan harus ada, yaitu untuk melihat kemurnian hati orang percaya dan menguji kita apakah 

sebagai orang percaya mengenal Allah dan Firman-Nya secara sungguh-sungguh. Nasib mereka 



yang mengadakan kepalsuan ini memang sudah ditentukan, yaitu akan dilemparkan ke dalam 

api neraka yang kekal, namun sayang kehadirannya akan membawa banyak umat Tuhan yang 

sudah percaya Kristus kepada kebinasaan kekal bersama-sama dengan mereka.  

Berbagai kepalsuan ini sangat sukar untuk dikenali, namun mereka sangatlah jahat. 

Mereka seumpama domba-domba yang baik namun sebenarnya adalah serigala yang buas yang 

menyamar sebagai domba. Mereka adalah utusan-utusan iblis yang akan menyaring begitu 

banyak umat percaya sehingga mereka binasa. 

Kenalilah Allah dan Firman-Nya dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dan penuhi 

diri kita selalu dengan Roh Kudus sehingga kita dapat membedakan antara Injil yang asli dengan 

yang injil palsu.  

 

4. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati 

“Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya 

mengikut TUHAN dengan sepenuh hatinya.” (Bil 32:12) 

Mengapa Yosua dan Kaleb bisa masuk tanah Kanaan, sedangkan selebihnya dari bangsa 

Israel tidak? Karena Yosua dan Kaleb mengikuti Tuhan dengan segenap hati. 

Saat seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hukum manakah yang 

paling utama dari Hukum Taurat, maka Tuhan Yesus menjawab: 

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

dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama” (Mat 22:37-38) 

Sikap yang paling utama yang dituntut Allah dari semua orang yang percaya dan telah 

menerima anugerah-Nya ialah mengikuti-Nya dengan sepenuh hati dan segenap kekuatannya. 

Karena jika seorang percaya mengikuti-Nya dengan sepenuh hati maka ia akan menghormati 

Allah, menuruti segala Firman-Nya, mau berkorban bagi-Nya, mau menderita bagi-Nya, tidak 

berfokus pada segala keperluan hidupnya, mau memperluas kerajaan-Nya dan hidup hanya 

bagi kemuliaan nama-Nya.  

Mereka yang mengikuti Tuhan dengan segenap hati tidak pernah memikirkan 

keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan sepenuh hati mengabdi kepada Tuhan, pekerjaan 

Tuhan, dan sesama, yaitu memikirkan bagaiman orang lain juga bisa menerima keselamatan 

seperti kita telah menerimanya terlebih dahulu... (VS) 

 

BERSAMBUNG 

 

 

 

 



THE  

SECRET PLACE 
Oleh : Rev. Suzette Hattingh 

 

But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who 

is in the secret place; and your Father who sees in secret will reward you openly ( Matthew 6 : 6, NKJV) 

 

Ini ke 3 kali saya datang ke Bandung, saya merasakan ada yang sangat berbeda pada 

atmosfir Bandung, ada atmosfir doa (kuasa doa) di Bandung. Atmosfer Tuhan atas Bandung 

sudah terbuka. Tapi ini jangan membuat kita jadi sombong, tapi agar kita jadi semakin giat 

untuk berdoa. 

Kita ada di aliran akhir jaman. Indonesia memiliki peran penting untuk kebangunan 

rohani (revival) di akhir jaman. Tuhan sedang menghubungkan pintu gerbang Timur dengan 

pintu gerbang Barat. Diperlukan unity, kesatuan hati, penyembahan, doa, puasa bersama, saling 

memberkati antara pemimpin-pemimpin rohaninya, dan diperlukan mezbah-mezbah doa kota. 

Unity itu bukan kesamaan, tapi sebuah simfoni dari perbedaan. Mungkin kita berbeda dengan 

yang lainnya, tapi unity adalah melakukan sesuatu untuk tujuan yang sama. 

Bandung, jadilah berkat bagi kota lain, dan bagi bangsa Indonesia. Bangunlah pagi-pagi 

untuk berdoa bagi Bandung, bagi Papua, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa. Jangan lupa 

juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayo waktunya sudah sangat singkat! Tahun 2015 

adalah tahun yang menggoncangkan kita. Akan ada krisis yang luar biasa, tapi juga akan ada 

terobosan yang luar biasa juga. Yang gelap akan semakin gelap, tapi yang terang akan semakin 

terang.  

The Secret Place 

“Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke 

dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah 

kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. 

Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan 

membalasnya kepadamu.” (Matius 6:6) 

Di dalam terjemahan New King James (NKJV), 

ayat tersebut berbunyi:  

“But you, when you pray, go into your room, 

and when you have shut your door, pray to your 

Father who is in the secret place; and your Father 



who sees in secret will reward you openly.” (Matthew 6 : 6, NKJV) 

Berdoalah di tempat rahasia (the secret place), maksudnya bukan berdoa sembunyi di 

suatu ruangan, tapi berdoa dalam tempat rahasianya Tuhan. Tempat rahasia-Nya adalah ketika 

Saudara terhubung dengan Tuhan, Saudara intim dengan Tuhan, bukan sekedar menyembah 

yang biasa-biasa. Tempat rahasia bukan berbicara tentang lokasi, tapi GAYA HIDUP dimana 

Saudara terus-menerus terhubung dengan Tuhan tapi orang lain disekitar Saudara tidak 

mengetahui, sekalipun mungkin Saudara berada di tempat kerja, tempat umum, di rumah, atau 

dimana pun. Saat Saudara terus “connect” itulah the secret place bagi Saudara.  

Demikian pula berpuasa, berpuasalah di secret place. Artinya kita diminta banyak 

terhubung dengan Tuhan dalam doa dan berpuasa dimana saja kita bisa melakukannya tanpa 

ada orang yang tahu.  

“Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya 

jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang 

ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya 

kepadamu.” (Matius 6:17-18) 

“But you, when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not 

appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place; and your Father who 

sees in secret will reward you openly.” (Matthew 6:18, NKJV) 

Ada berkat perlindungan bagi mereka yang tinggal di tempat rahasianya Tuhan, yaitu 

mereka akan tinggal dalam naungan dan lindungan Yang Mahatinggi. 

“Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan 

Yang Mahakuasa” (Mazmur 91:1) 

“He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the 

Almighty.” (Psalms 91:1, NKJV) 

Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, didalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai orang 

yang tinggal di tempat rahasianya Tuhan. Di dalam tempat rahasianya Tuhan akan ada 

perlindungan Yang Maha Kuasa. Ketahuilah apa yang harus dilakukan di tempat rahasia Tuhan. 

Saudara hamba-hamba Tuhan yang tinggal di Bandung sudah dalam lindungan Yang Maha 

Tinggi. Sekarang Saudara harus melakukan breakthrough (terobosan). Tuhan bekerja dengan 

prinsip: kau lakukan ini Aku lakukan ini. Kau mintalah sesuatu, maka Aku memberikan. Untuk 

dapat sampai ke pengurapan breakthrough (naik ke dimensi yang baru) Saudara harus melekat 

kepada Yesus (set your love upon Jesus) . 

“Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan 

membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku.” (Mazmur 91:14) 

“Because he has set his love upon Me, therefore I will deliver him; I will set him on high, 

because he has known My name.” (Psalms 91:14, NKJV) 



Dari mana kita bisa mengetahui seseorang telah melekat kepada Kristus? Barometer orang yang 

melekat kepada Yesus adalah buah lidahnya.  

“Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya; jikalau suatu pohon kamu 

katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal.” 

(Matius 12:33) 

“Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau 

akan dihukum.” (Matius 12:37) 

Oleh sebab itu adalah tugas kita 

dalam doa breakthrough untuk mulai 

memperkatakan apa Tuhan lakukan atas 

dunia ini: 

“Supaya sekarang oleh jemaat 

diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah 

kepada pemerintah-pemerintah dan 

penguasa-penguasa di sorga.” (Ef 3:10).  

Dari ayat ini ada dua hal yang harus 

kita lakukan: 

• Menyingkapkan penghulu-penghulu di 

udara  

• Mengambil dan mendeklarasikan apa yang Tuhan lakukan.  

Perlu diperhatikan bahwa umat Tuhan tidak dipanggil untuk mengejar-ngejar roh jahat 

tapi untuk mendeklarasikan apa yang Tuhan lakukan kepada roh roh jahat. Ia sudah dikalahkan! 

Kristus sudah bangkit dan mengalahkan si jahat dan kuasa maut. 

Kapankan kita mendeklarasikan apa yang Tuhan lakukan? Ketika kita sudah ada di 

tempat rahasianya Tuhan. Oleh sebab itu mulailah masuk ke tempat rahasianya Tuhan dengan 

penyembahan. Penyembahan adalah ekspresi merendahkan hati Saudara kepada Tuhan untuk 

membangun keintiman Saudara dengan Bapa. Masuk dahulu ke dalam tempat rahasianya 

Tuhan. Jangan minta apa-apa, hanya bangun keintiman dengan Tuhan, yaitu membangun 

penyembahan yang murni dengan Dia. Saudara bisa mulai dengan memuji, menyembah, 

berdoa mengagungkan Tuhan dan berpuasa. Setelah Saudara di tempat rahasianya Tuhan, 

Saudara akan menangkap hati-Nya dan kehendak-Nya. Belajarlah menjadi salurannya Tuhan. 

Baru kemudian Saudara mulai mendeklarasikan kehendak-Nya itu. Sebab Tuhan Yesus mau 

bekerja di dalam kita dan melalui kita untuk mendeklarasikan, melepaskan, dan untuk 

memerintah apa yang Yesus mau.  

Porsi kita mendeklarasikan kehendak Tuhan adalah sama banyaknya dengan porsi kita 

dalam memuji, menyembah, berdoa dan berpuasa. Jika itu telah terjadi maka Saudara baru 



akan mengalami terobosan doa. Lakukan terobosan doa mulai dari mezbah pribadimu 

(termasuk mezbah keluargamu), kemudian mezbah gereja (termasuk doa PIR, doa para pekerja 

Tuhan, dsb.) barulah Saudara akan alami terobosan di mezbah kota Saudara. 

 

Bagaimana untuk naik ke level breakthrough? 

1. Belajarlah mengaum seperti seekor singa 

Lion of Judah (Yesus - Roh Kudus) sudah ada pada kita, orang-orang percaya. Yesus yang ada 

di dalam kitalah yang memampukan kita untuk mengaum (mengaum ini bukan maksudnya 

berteriak-teriak, tapi memperdengarkan/ memperkatakan suara Tuhan dengan kuasa Tuhan 

untuk mendeklarasikan kepada bangsa-bangsa apa yang Tuhan buat). Bagaimana caranya? 

Caranya masuklah ke tempat rahasia-Nya Tuhan. 

 

2. Miliki waktu di tempat rahasianya Tuhan lebih banyak daripada waktu dipelayanan 

Saudara  

Banyak orang percaya lebih memilih banyak melakukan pekerjaan-Nya dari pada duduk di 

kaki-Nya. Tuhan ingin kita melakukan kebalikan-nya, jika Saudara adalah seorang pengkhotbah 

maka persiapan Saudara berkhotbah harus lebih banyak dari berkhotbahnya itu sendiri. (The 

sermon small and the preparation big) 

maka Saudara tak akan kehilangan api 

urapan Saudara. 

 

3. Memperkatakan apa yang sudah 

Tuhan kerjakan 

“Aku akan menciptakan puji-pujian. 

Damai, damai sejahtera bagi mereka yang 

jauh dan bagi mereka yang dekat – firman 

TUHAN – Aku akan menyembuhkan dia!” 

(Yesaya 57:19) 

“I create the fruit of the lips: Peace, peace to him who is far off and to him who is near,” Says 

the LORD, “And I will heal him.” (Isaiah 57:19, NKJV) 

“Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.” (Kej 1:1) 

Hidup mati dikuasai lidah... Sejak awal mulanya, cara kerja penciptaan yang dilakukan oleh 

Allah adalah melalui perkataan: Allah berbicara, Roh Kudus mengambil ucapan itu, kemudian 

Roh Kudus membuatnya (seperti memahat patung) dan jadilah segala sesuatu. Di jaman 

Perjanjian Baru, Roh Kudus yang mencipta tersebut tinggal (hidup) di dalam Saudara. Maka 

ketika Saudara mengatakan sesuatu, maka Roh Kudus menggambilnya dan menciptakan dari 



apa yang diucapkan bibir Saudara (apa yang Saudara ucapkan itulah yang akan terjadi di alam 

nyata). MINTALAH kehendak Tuhan atas sesuatu (atas hidupmu, atas keluargamu, atas 

gerejamu, atas kotamu dan atas negaramu) dan DEKLARASIKAN hal itu untuk kemuliaan nama-

Nya. Ada perbedaan antara meminta dengan memperkata-kan apa yang sudah Tuhan lakukan 

dengan hanya meminta tanpa mendeklarasikannya. 

Bagaimana caranya agar kita dapat menangkap lalu mendeklarasikan kehendak Allah? 

Hiduplah dengan gaya hidup doa dimanapun dan kapanpun Saudara berada. Lalu bagaimana 

kita dapat memiliki gaya hidup doa seperti itu? Yaitu dengan selalu berjalan didalam bayangan 

Tuhan, maksudnya ialah hiduplah dengan mata yang selalu fokus pada Yesus. 

 

4. “If you want to be lion train with a lion, speak loud with your leader church” 

Artinya belajar untuk mulai memperkata-kan doa dengan penuh kemenangan bersama-

sama dengan para pemimpin gerejamu, berdoa ke arah yang sama untuk kota Saudara. Lukas 

10 mencatat bahwa sejak setan jatuh dari langit, dia membangun kerajaannya di dunia dengan 

mencontoh apa yang ada di surga. Lalu 2.000 tahun kemudian Yesus datang, dan naik ke atas 

salib, dan ketika Yesus mati, semua kerajaan setan yang sudah dibangunnya itu runtuh (Kol 2 

terjadi). Yesus melucuti kuasa kerajaan iblis, Yesus datang untuk menghancurkan kuasa setan.  

“Barangsiapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari Iblis, sebab Iblis berbuat dosa dari 

mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan 

perbuatan-perbuatan Iblis itu.” (I Yoh 3:8 ) 

Kristus sudah menyelesaikan pekerjaan-Nya di kayu salib untuk membinasakan perbuatan-

perbuatan Iblis, sehingga kita dapat menyembah Tuhan dan kita tinggal mendeklasikan apa 

yang Tuhan lakukan. Nyatakan/deklarasikan kemenangan Kristus!  

 

 

5. “When God call to a ministry, all of the power and 

authority of God the creater is be in you.” 

Konsentrasi selalu kepada Tuhan agar bisa tetap dalam 

tempat rahasia-Nya Tuhan. Jika Saudara tidak konsentrasi 

kepada Tuhan senantiasa, tapi lebih konsentrasi pada 

masalah diri sendiri, Saudara tidak dapat tetap di dalam 

tempat rahasianya, dan Saudara tak akan tahu apa yang Ia 

inginkan. Cari tahu apa panggilan Saudara dan apa 

panggilan kota Saudara. Cari di tempat rahasia, karena di 

tempat rahasia Saudara dapat menghirup hadirat Tuhan, barulah Saudara bisa 

menghembuskannya ke publik. 



Papua menurut Suzette Hattingh 

Indonesia bagi saya adalah 

“home” dan Papua adalah cinta sejati 

saya. Tuhan mengutus kami untuk pergi 

ke Papua. Kita ada di aliran akhir jaman. 

Kami ada disini (di Papua) karena 

Indonesia memiliki peran penting untuk 

kebangunan rohani di akhir jaman ini. 

Tuhan sedang menghubungkan pintu 

gerbang Timur dan pintu gerbang Barat 

sedemikian rupa. Setelah melayani 42 

tahun pelayanan internasional, dan 

setelah 33 tahun fulltime, Tuhan akan 

bawa saya ke hal yang hanya diinginkan 

Tuhan. Tuhan minta saya mengambil 

waktu khusus berdoa dari siang sampai 

malam hari berdoa untuk bangsa-bangsa. Kenapa? Karena kita sedang hidup di masa-masa 

serius. Saya putuskan tahun depan adalah tahun Sabat saya, yaitu tahun untuk tidak melakukan 

pelayanan internasional dan hanya konsentrasi pelayanan di Papua. Saya sangat yakin inilah 

waktunya untuk Indonesia. Saya tidak peduli jika saya harus melepaskan paspor Jerman saya 

dan menjadi warga Negara Indonesia. 

Di Papua ada sekitar 2.700 orang dilatih selama 1 tahun untuk menjadi pemimpin-

pemimpin. Target pelatihan berikutnya sekitar 7.000 orang. Saudara harus mengerti: 

Pemimpin-pemimpin sejati akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Papua adalah 

wilayah okultisme. Setelah satu tahun tim kami melayani Papua, 14 dukun disana bertobat.  

Begitu saya mendarat di Bandung, saya merasakan atmosfir doa. Begitu pula ketika di hotel, 

saya tetap merasakan atmosfir doa. Atmosfir doa atas Bandung sudah terbuka. Ini bukan 

membuat kita jadi sombong tapi membuat kita jadi semakin giat untuk berdoa. Tuhan 

mempersiapkan Bandung untuk jadi berkat bagi yang lain dengan mezbah kota yang kita buat 

tadi (doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dengan unity dari gereja-gereja di kota 

Bandung) dan juga dengan mezbah kota yang akan Saudara buat dimasa depan. 

Saudara, biarlah Bandung dan Indonesia, menjadi berkat bagi kota lain dan bagi negara 

lain. Bangunlah pagi pagi untuk berdoa! Bandung untuk Papua, Negara dan Dunia. Ayo 

waktunya sudah sangat-sangat singkat! Tahun 2015 adalah tahun yang menggoncangkan. Akan 

ada krisis yang luar biasa, tapi juga terobosan yang luar biasa. Yang gelap akan semakin gelap, 

tapi yang terang akan semakin terang.  



Saya dan team akan kembali lagi ke Papua. Kami akan mendatangi wilayah Mos Kona.  

Banyak orang menanyakan pada saya dimanakah wilayah itu. Tak banyak orang yang tahu 

wilayah ini. Penduduk Mos Kona masih tinggal di pohon-pohon, jalan menuju tempat itu penuh 

rawa-rawa, penuh lintah, dan jalannya sempit. Walau saya bertubuh besar, saya tetap seorang 

wanita biasa. Jika Saudara diingatkan tentang saya, itu artinya tolong bantu doakan saya untuk 

pelayanan di Papua. Amin. (XIU) 

 

Sumber :  

Seminar “Prophetic Prayer” bersama: Ev. Suzete Hattingh 

Sabtu, 19 September  2015 - GBI Stairway From Heaven, Bandung 

 

 

 

 


