
 



Pesan Gembala 

RESTORASI PONDOK DAUD 
“Kemudian Aku akan kembali dan membangun-kan kembali pondok Daud yang telah 

roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan.” ( Kisah 15:16) 

 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, 

Pada tanggal 20 April s.d. 1 Mei yang lalu Gembala pembina kita beserta rombongan 

bertolak ke Cleveland, Tennessee, USA untuk menghadiri peresmian “Chair for the 

Restoration of the Tabernacle of David (Prayer, Praise, and Worship)” atau “Kursi 

Pemulihan Pondok Daud (Doa, Pujian, dan Penyembahan)” di Pentecostal Theological 

Seminary (atau disingkat PTS). Puncak acara dilaksanakan pada tanggal 28 April di sebuah 

kapel di PTS.  

Apa yang dimaksud dengan “kursi” disini? Untuk mengerti apa itu “kursi,” maka ada 

baiknya kita melihat terlebih dahulu sejarah dari PTS berikut ini: PTS adalah sekolah 

teologi paska sarjana yang merupakan bagian dari departemen pengajaran Church of God, 

USA. Church of God adalah sebuah gereja yang didirikan pada tahun 1886. Hingga saat ini 

Church of God telah beranggotakan lebih dari enam juta anggota gereja di lebih dari 170 

negara, dan menjadi salah satu denominasi Pentakosta terbesar di dunia. 

Sebagai gereja yang besar dan berada di banyak negara, pada tahun 1975 Church Of 

God akhirnya memutuskan untuk mendirikan seminari/sekolah teologia yang kini 

bernama Pentecostal Theological Seminary (PTS) untuk memperlengkapi para hamba-

hamba Tuhan di seluruh dunia.   
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Sebagai sekolah teologia, PTS merupakan sekolah yang memiliki basis pendidikan 

pada “Wesleyan/Holiness theology and Pentecostal spirituality.” Namun demikian, PTS 

sangat terbuka dengan kegerakan-kegerakan baru yang mungkin dimasukkan kedalam 

kurikulum pendidikan mereka. Oleh sebab itu, PTS membuat sebuah fakultas yang disebut 



sebagai “kursi” (chair), yaitu satu kejuruan baru yang disahkan jika itu dianggap sesuai 

dengan visi Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa (Amanat Agung).  

Untuk menerima “kursi” tersebut tidaklah mudah. Sepanjang sejarah PTS, hamba 

Tuhan yang telah menerima “chair” dari Pentecostal Theological Seminary ada empat 

orang. Mereka adalah: 

1. Clarence J. Abbott, kursi untuk “Biblical Studies.” 

2. James W. Hamilton, kursi untuk “Teaching Lay Involvement.” 

3. Robert E. Fisher, kursi untuk “Spiritual Renewal.” 

4. John D. Nichols, kursi untuk “Benevolence, Compassion, and Care.” 

Di tahun 2016 ini, PTS mengambil keputusan untuk menerima dan membuka kursi 

yang baru yaitu mengambil sebuah kegerakan menjangkau jiwa-jiwa di Indonesia seperti 

yang dilakukan oleh gereja ini dibawah kepemimpinan Gembala Pembina melalui 

“Pemulihan Pondok Daud (doa, pujian, dan penyembahan).” Itu artinya, jika ditambah kursi 

yang baru yang dibawa oleh Gembala Pembina kita dari Indonesia, maka kini kursi yang 

ada di PTS bertambah satu lagi menjadi 5 kursi. Kursi yang baru adalah: 

5. Niko Njotorahardjo, kursi untuk “The Restoration of The Tabernacle of David (Prayer, 

Praise, and Worship)” 

Kursi “The Restoration of The Tabernacle of David” yang diterima oleh Gembala 

Pembina kita pak Niko adalah satu-satunya kursi yang dianugerahi kepada hamba Tuhan 

non-Amerika. Pak Niko mewakili orang-orang Asia, apa artinya? Itu artinya bahwa visi 

global dari seminari ini untuk menjangkau seluruh dunia telah tergenapi (mengingat 

Indonesia merupakan ujung bumi bagi Amerika Serikat). Hal ini juga menunjukkan 

partisipasi Indonesia dalam memenuhi Amanat Agung. 

Dengan diterimanya “Restorasi Pondok Daud” sebagai salah satu kursi di PTS, 

adalah merupakan pengakuan dari Church of God sebagai tudung dari PTS yang kelak akan 

ada penjangkauan jiwa-jiwa di dunia ini melalui “doa, pujian, dan penyembahan.” Sebab 

kelak di PTS yang banyak mencetak hamba-hamba Tuhan di dunia akan memiliki fakultas, 

seorang Profesor, kegiatan-kegiatan/proyek penjangkauan melalui metode Restorasi 

Pondok Daud yang mencakup kurikulum, forum kepemimpinan global dan pertukaran 

lintas budaya.  

Saat malam penganugerahan, Presiden dari PTS, Dr. R. Lamar Vest berkata:  

“Anda (maksudnya Gembala Pembina) dan Gereja Bethel Indonesia telah mengajar-

kan kita begitu banyak tentang pentingnya kepemimpinan spiritual dan ‘doa, pujian, dan 

penyembahan,’ Komitmen dan gairah Anda tentang Restorasi Pondok Daud akan kami 

bagikan ke seluruh dunia melalui kurikulum yang akan kami adopsi. Yakinlah bahwa PTS 

sangat berterima kasih atas dukungan Anda dan kami akan melakukan segalanya untuk 

memenuhi komitmen kami dalam melengkapi para hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia 

betapa pentingnya doa, pujian, dan penyembahan.”  

Sedangkan pada kesempatan sambutannya, Gembala Pembina menyampaikan 

bahwa beliau sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa beliau berkesempatan 



menerima penghargaan dari PTS. Pak Niko mengatakan bahwa penghargaan ini adalah 

penghargaan yang kedua kalinya yang diterimanya dari PTS, dimana sebelumnya beliau 

pernah menerima gelar doktor kehormatan pada tahun 2001 yang lalu. Kemudian Gembala 

Pembina melanjutkan bahwa setelah penganugerahan ini, beliau berharap PTS bisa bekerja 

sama dengan gereja kita untuk mengajarkan betapa pentingnya doa, pujian, dan 

penyembahan kepada masyarakat internasional. Kemudian Gembala Pembina 

menyaksikan bahwa beliau tidak pernah menyangka Tuhan menjawab doanya begitu 

cepat. Pak Niko tidak pernah menyangka bahwa visi yang Tuhan berikan kepadanya 

tentang doa, pujian, dan penyem-bahan begitu cepat akan diterima oleh begitu banyak 

orang di dunia ini melalui kurikulum di PTS. Tapi pak Niko percaya bahwa ini semua bisa 

terjadi karena ketaatan kita untuk senantiasa melaksanakan visi-Nya tentang Pemulihan 

Pondok Daud (doa, pujian, dan penyembahan). 

 

RESTORASI PONDOK DAUD  

Seperti kita ketahui, sejak pendirian 

gereja ini, Tuhan memberikan visi kepada 

Gembala Pembina kita tentang “Restorasi 

Pondok Daud.” Ini adalah DNA dari gereja kita. 

“Restorasi Pondok Daud” berbicara tentang doa, 

pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity 

siang dan malam.   



“Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah 

roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan, supaya semua 

orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-

Ku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak 

semula.” (Kis 15:16-18).  

Tuhan yang akan merestorasi Pondok Daud supaya semua orang lain mencari 

Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-Ku. Makna dari 

ayat ini: “Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Yesus adalah Tuhan!” 

Dalam Wahyu 5, disebutkan tersungkurlah 24 tua-tua di hadapan Anak Domba 

memegang satu kecapi dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang-

orang kudus. Kecapi dan cawan emas berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. 

Setelah itu mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, beribu-ribu laksa orang yang 

meresponi nyanyian itu dan semua makhluk di bumi, di sorga, di laut dan semua yang ada 

di dalamnya meresponi hal itu. Makna ayat ini juga: “Setiap lutut bertelut, setiap lidah 

mengaku Yesus adalah Tuhan!”   

Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa besar-besaran. Ini adalah 

yang terakhir dan terbesar sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua.  

Inti dari Restorasi Pondok Daud sebenarnya adalah berbicara tentang keintiman 

dengan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir, mati dikuburkan, dan bangkit pada 

hari yang ketiga, lalu naik ke sorga dan semua itu Dia lakukan bagi kita karena Dia 

mengasihi kita dan dunia ini. 

Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? 

Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan tapi 

pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Setelah itu selama 40 hari,  Dia 

menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-murid-Nya untuk membuktikan bahwa 

Dia hidup. Selain itu Dia menguatkan dan menghibur murid-muridNya yang mengalami 

depresi dan stress yang luar biasa akibat kematian-Nya. Dengan disaksikan oleh murid-

murid-Nya, Tuhan Yesus naik ke sorga duduk disebelah kanan Allah Bapa dan Dia berjanji 

akan datang kembali untuk menjemput kita semua. 

 

APA YANG TUHAN YESUS LAKUKAN PADA WAKTU DIA ADA DI SORGA  

1. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita 

“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di 

rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya 

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

telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan 

membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun berada.” 

(Yoh 14:1-3) 

Ini menjadi penghiburan bagi kita semua yang hidup dalam dunia yang penuh 

dengan kegelisahan, masalah, tekanan dan macam-macam, tapi Tuhan berkata, “Janganlah 



gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku”. Dirumah Bapa-Ku 

banyaklah tempat, nanti setelah Aku menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang 

kembali menjemput kamu. Supaya dimana Aku berada, kamupun berada. Dan kita akan 

bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama 

lagi. 

 

2. Tuhan Yesus Menjadi Pengantara Bagi Kita  

Tuhan Yesus menjadi Pengantara atau Pendoa Syafaat bagi kita, supaya kita 

diselamat-kan secara sempurna. 

“Karena itu Ia sanggup juga menyelamat-kan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia 

datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka”. (Ibrani 

7:25) 

 

Keselamatan orang-orang Kristen terbagi menjadi 3, yaitu:  

a. Tidak Selamat (Kehilangan Keselamat-annya) 

Pengajaran Hyper grace mengajarkan bahwa jika sudah menjadi orang Kristen, apa 

pun yang dilakukan tetap selamat. Alkitab tidak pernah mengatakan demikian!  

Kalau kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang Kerajaan Allah atau Kerajaan 

Sorga, maka Saudara akan mengerti bahwa apa yang diajarkan seperti itu tidak benar. 

Sebagai orang Kristen kalau sampai akhirnya tidak bertobat dan tidak berbalik dari jalan-

jalannya yang tidak benar, maka dia akan kehilangan keselamatan. 

“Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! Akan masuk ke dalam 

Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan 

kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir 

banyak orang yang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, 

Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan 

mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan 

banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah 

Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: 

Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-

Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” (Matius 7:21-

23) 

Mereka adalah orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, membuat mujizat 

demi Nama Tuhan Yesus, tetapi akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, “Aku tidak 

pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku!” Kemanakah mereka ini? NERAKA! 

 

KESAKSIAN BENNY HINN - “KESEMPATAN YANG KEDUA” 

Pada bulan April 2016 ketika Benny Hinn berada di Afrika Selatan, dia bersaksi 

tentang apa yang dialaminya. Di tahun 2015, Dia mendapat serangan jantung dan pada saat 

dia dibawa ke Rumah Sakit untuk dioperasi, dia bermimpi dan di dalam mimpi tersebut, dia 



melihat dirinya berada di satu antrian panjang menuju pintu sorga. Ada orang banyak yang 

berpakaian putih semua dan mereka adalah orang Kristen. Banyak di antara mereka itu 

adalah pendeta-pendeta. Kemudian dia melihat di sebelah pintu gerbang sorga itu ada 

Tuhan Yesus yang juga berpakaian putih berkilau-kilau. Disamping Tuhan Yesus ada 

seorang wanita yang memainkan piano. Setiap orang datang ke hadapan pintu gerbang 

sorga, Tuhan Yesus memberi tanda, kalau mengangguk maka wanita itu akan memainkan 

piano dengan melodi yang sangat indah lalu tiba-tiba pintu sorga akan terbuka dan orang 

ini masuk. Tetapi jika Tuhan Yesus menggelengkan kepala, maka musiknya menjadi lain, 

yaitu musik yang menakutkan dan iblis datang dan membawa orang itu ke neraka.  

Benny Hinn melihat dari jauh, semua orang yang antri itu adalah orang Kristen dan 

pendeta, tetapi hanya 20% saja yang bisa masuk sorga dan 80% nya ditolak. Kemudian 

tibalah gilirannya, dia pun maju dan wanita yang memainkan piano tersenyum melihat dia 

karena dia terkenal, tetapi ketika Tuhan Yesus melihat kepadanya, Tuhan Yesus tidak 

tertarik sama sekali dengannya. Dia tambah gemetar dan takut sebab kalau sampai Tuhan 

Yesus menggeleng, maka apa yang terjadi? Tetapi sebelum Tuhan Yesus memberikan 

keputusan menggeleng atau menggangguk dia pun terbangun. Dan tiba-tiba ada suara yang 

berkata, “Aku berikan kepadamu kesempatan yang kedua. Jangan gagal lagi!”.   

Benny Hinn bercerita apa yang terjadi sampai dia mengalami hal seperti itu. Awal 

mulanya dia diberikan 2 tugas pelayanan, yang pertama adalah melayani orang dengan 

kuasa kesembuhan dan yang kedua, dia juga mempunyai hubungan yang intim dan bagus 

dengan Tuhan. Tahun 2010, dia bercerai dengan istrinya dan pada saat itu dia mengalami 

banyak kehilangan uang dan hubungannya dengan Tuhan pun mati! Namun dia tetap 

melayani dan dia tetap melihat mujizat masih terjadi dalam pelayanannya. Dia berkata, 

“Saya menjadi aktor yang bagus! Saya selalu menginginkan ada jutaan orang yang melilhat 

saya. Saya ingin terkenal dan dipuji-puji orang”. Itulah yang dilakukannya dan dia tahu 

bahwa pelayanan yang seperti itu tidak akan membuat pintu sorga terbuka, yang membuat 

pintu sorga terbuka adalah karena hubungan intim kita dengan Tuhan. 

 

b. Hampir-hampir tidak selamat 

Dalam I Kor 3:10-15, dikatakan bahwa kita membangun diri kita ini dengan dasar 

Tuhan Yesus karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan bahan apa kita membangun 

iman, kerohanian, hidup kita ini? Emas, perak, batu permata ataukah kayu, rumput kering 

atau jerami. Semuanya akan diuji dalam api. 

• Jika tidak terbakar berarti dia membangun dirinya di atas emas, perak atau batu permata 

dan akan mendapat upah 

• Jika terbakar, dia akan menderita kerugian. Selamat sih selamat tetapi seperti keluar dari 

dalam api, dan itu hampir-hampir tidak selamat. 

Seperti apa yang dilihat oleh Park Yong Gyu seorang pendeta dari Korea, pada 

waktu dibawa ke sorga dia melihat ada rumah besar-besar dan indahnya luar biasa. Dia 

dibawa pergi ke tempat yang cukup jauh dimana dia melihat seperti gudang-gudang dan 



ketika dia masuk, tempat itu persis seperti kandang ayam. Dia berkata, “Lah, ini kan hamba 

Tuhan yang terkenal dulu? Mengapa ada disini?” Dan Park Yong Gyu berkata, “Kalau saya 

boleh masuk sorga, saya tidak mau masuk yang seperti ini.” Itu hampir-hampir tidak 

selamat. Untung masuk sorga, kalau kepeleset sedikit saja akan masuk neraka.  

 

c. Diselamatkan secara sempurna 

“Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah-

kan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada 

pengetahuan penguasaan diri, kepada 

penguasaan diri ketekunan, dan kepada 

ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan 

kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih 

akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 

Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan 

berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi 

giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan 

Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barangsiapa 

tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan 

picik, karena ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang 

dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, 

supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu 

tidak akan pernah tersandung.  Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak 

penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus 

Kristus”. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita mendapat keselamatan yang sempurna, supaya 

kita mendapat hak penuh masuk dalam kerajaan Kekal, supaya kita mendapat mahkota dan 

mendapatkan upah. Ini yang Tuhan Yesus doakan bukan yang pertama dan kedua. Dan disini 

dikatakan berusahalah sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatan sendiri tetapi kita ada 

niat dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Berusaha sungguh-sungguh ada niat.” (II Ptr 1: 

5-11) 

 

“Hak penuh untuk memasuki Kerajaan Kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat 

kita Yesus Kristus” berbicara tentang keselamatan yang sempurna. Saudara akan mendapat 

upah dan memakai mahkota. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh untuk: 

• Menambahkan iman kita kebajikan, artinya berbuat baik. 

• Menambahkan kebajikan dengan pengetahuan, artinya banyak membaca Firman Tuhan. 

• Menambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri. 

• Menambahkan penguasaan diri dengan ketekunan 

• Menambahkan ketekunan dengan kesalehan, artinya hidup kudus! 

• Menambahkan kesalehan dengan kasih akan saudara-saudara (seiman) 

• Menambahkan kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 



Jika Saudara lakukan ini semua, maka “Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan 

hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, 

Yesus Kristus.” Tuhan Yesus mau kita selamat secara sempurna.  

 

3. Tuhan Yesus Mengutus Penghibur Yaitu Roh Kudus-Nya Bagi Kita 

“Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika 

Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi 

jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu”. (Yoh 16:7) 

 

Peranan Penghibur Bagi Dunia:  

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

penghakiman; akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada-Ku; akan kebenaran, 

karena Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat Aku lagi; akan penghakiman, karena 

penguasa dunia ini telah dihukum.” (Yoh 16:8-11) 

Peranan Penghibur Bagi Kita:  

“Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh 

Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke 

dalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak 

akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, 

tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya 

itulah yang akan dikatakan-Nya dan Ia 

akan memberitakan kepadamu hal-hal yang 

akan datang. Ia akan memuliakan Aku, 

sebab Ia akan memberitakan kepadamu 

apa yang diterimanya dari pada-Ku.” (Yoh 

16:13-14) 

 

1. Roh Kebenaran akan memimpin kita 

akan seluruh kebenaran.  

2. Ia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kedatangan Tuhan Yesus 

sudah sangat-sangat dekat. Roh Kudus yang memberitahukan kita tentang nubuatan dan 

apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, tetapi hanya sebagian orang saja yang 

Tuhan beritahukan.  

3. Ia akan memuliakan Yesus sebab ia akan memeritahkan kepadamu apa yang telah 

diterimanya. Oleh karena itu kita akan selalu berkata “Tuhan Engkau baik dan Engkau 

dahsyat.” 

4. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya.  

 

 

 



PENUH ROH KUDUS DAN BERBAHASA ROH 

Jika kita melihat 2000 tahun yang lalu,  bagaimana murid-murid Tuhan Yesus bisa 

menjadi menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Pertama-tama mereka dipenuhi dengan Roh 

Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa Roh.    

Memasuki penuaian jiwa besar-besaran ini, Tuhan mau kita semua dalam kondisi 

penuh Roh Kudus dan berbahasa Roh. Dipenuhi dengan Roh Kudus itu bukan sekali untuk 

seumur hidup, tetapi harus berkali-kali. Mungkin pada waktu mengalami tekanan berat, 

ada dosa yang belum diselesaikan, itu semua akan membuat Saudara tidak penuh Roh 

Kudus. Saudara harus menyelesaikan semua masalah, supaya Saudara dipenuhi kembali 

dengan Roh Kudus. 

Mengenai berbahasa roh, jika orang yang tadinya penuh Roh Kudus, tapi dalam 

kondisi tidak penuh Roh Kudus, maka tetap bisa berbahasa roh. Sama seperti apa yang 

terjadi dengan Benny Hinn, jika hubungan dengan Tuhan itu sudah mati tetapi mujizat 

masih terjadi.  

Jadilah saksi Yesus, penuh dengan Roh Kudus dan berbahasa Roh. Hari-hari ini 

Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya dengan luar biasa. Amin. (Sh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



DIMURNIKAN SEPERTI EMAS DAN PERAK (Bagian-3) 

 

Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, sebagai umat pilihan Allah, ada rencana besar 

yang Allah sedang rancangkan bagi dunia ini melalui bangsa Israel, yaitu Allah sedang 

menyusun karya keselamatan-Nya yang agung untuk menebus seluruh umat manusia dari 

dosa dan maut. Melalui pemimpin mereka, Musa, Allah akan membentuk bangsa ini kepada 

standar kekudusan Allah agar mereka siap menjadi bangsa yang akan melahirkan sang 

Mesias, Juruselamat manusia. Sebab, sekalipun bangsa Israel adalah umat pilihan-Nya, 

ditebus-Nya dari Mesir, dituntun-Nya, dan bahkan dipimpin oleh Allah sendiri, tidak berarti 

bahwa bangsa Israel ini telah layak seluruhnya untuk menjadi umat pilihan-Nya yang 

benar-benar kudus. Hati mereka, kesungguhan mereka, motivasi dan ketulusan mereka 

dalam mengikut Allah harus diuji terlebih dahulu. Allah ingin bangsa Israel melalui proses 

penyaringan dan pemurnian yang ketat sehingga hanya tertinggal orang-orang yang 

sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada-Nya.  

Untuk mengetahuinya, sebagai proses pemurnian dan penyaringan, maka Allah 

mulai memasukkan bangsa Israel kedalam “dapur peleburan” yaitu padang gurun. 

Perjalanan dari Mesir menuju Tanah Kanaan tidaklah jauh, hanya sekitar 2 minggu 

perjalanan saja, tapi Allah membawa bangsa Israel melewati padang gurun hingga 40 tahun 

lamanya.  

Tinggal diam selama 40 tahun di suatu kota tertentu mungkin tidaklah masalah, tapi 

tinggal selama 40 tahun di padang gurun yang gersang sangatlah menyengsarakan. Dan 

benar, melalui padang gurun maka tersingkap karakter sesungguhnya dari mayoritas 

bangsa Israel di pada gurun. Respon dari kebanyakan orang-orang Israel sangatlah buruk 

dalam menghadapi kesengsaraan yang mereka hadapi, dan dari sinilah akhirnya Allah 

mengetahui isi hati dari masing-masing orang Israel. Diantara mereka ternyata ada orang-

orang penggerutu, ada juga yang keras kepala, tegar tengkuk, penghujat, egois, rakus, cabul, 

penyembah berhala, pemberontak terhadap pemimpin mereka Musa, dan mencobai Allah, 

sehingga akhirnya orang-orang ini Allah binasakan di padan gurun... 

“Dan siapakah yang Ia murkai empat puluh tahun lamanya? Bukankah mereka yang 

berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang 

telah Ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentian-Nya? Bukankah 

mereka yang tidak taat?” (Ibr 3:17-18) 

Melalui proses dapur api di padang gurun, hanya sedikit saja dari semua orang 

Israel yang keluar dari Mesir dapat masuk ke tanah perjanjian mereka di Kanaan, yaitu 

hanya dua orang saja: Yoshua dan Kaleb. Allah tidak terkesan dengan jumlah yang banyak 

dari bangsa Israel; Allah lebih mementingkan kualitas dari umat pilihan-Nya, sekalipun 

harus sedikit saja jumlahnya. Dengan demikian Allah berharap bahwa tidak ada dosa Mesir 

yang akan masuk dan merusakkan keturun-an dari bangsa Israel yang akan Allah 

persiapkan sebagai jalur keselamatan umat manusia. 



 

ISRAEL SEBAGAI PERINGATAN! 

Sungguh tragis nasib sebagaian besar dari orang-orang Israel. Dari sekitar 2 juta 

orang yang keluar dari Mesir, ternyata hanya 2 orang saja yang dapat masuk ke Tanah 

Perjanjian, selebihnya adalah orang-orang yang lahir di padang gurun yang tidak pernah 

hidup di Mesir. Tapi kita harus berhati-hati, sebab Israel adalah gambaran dari kita Gereja-

Nya di akhir jaman. 

“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 10:11) 

Sebagai orang percaya kita harus mengerti bahwa Israel adalah gambaran dari Gereja 

Tuhan. Sebagai orang percaya, suatu saat Tuhan juga akan membawa kita kepada proses 

pemurnian seperti bangsa Israel mengalami proses dapur api di padang gurun. Dan jika 

saatnya tiba, kita harus mengerti bahwa itu bukan penghukuman atau murka Allah, ini 

adalah proses pemurnian atau dapur api yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

iman kita, pengharapan kita, ketulusan hati kita kepada Allah, motivasi kita dalam 

mengikut Tuhan, dan seberapa besar kita mengenal Tuhan.  

Dapur peleburan seperti apa yang Gereja-Nya akan alami? Dapur peleburan yang 

Allah gunakan untuk melebur Gereja-Nya adalah kesulitan, penderitaan, dan kesengsaraan.  

Sebagai orang percaya, 

pernahkan dalam kehidupan ini kita 

tiba-tiba mengalami hal-hal yang 

tidak sesuai dengan keinginan kita? 

Tiba-tiba kita seperti sedang berada 

di “padang gurun” yang 

menyengsarakan, atau tiba-tiba kita 

mengalami pencobaan-pencobaan 

yang hebat, bahkan pencobaan 

seperti yang belum pernah kita alami 

sebelumnya. Dan ditengah-tengah 

pencobaan tersebut, Allah tampaknya 

berada begitu jaaaaauh sekali! Jangankan mendengar suara Allah, bahkan doa-doa kita pun 

terasa tidak pernah sampai kepada Allah...  

Dalam kehidupan kita, mungkin kita tiba-tiba ditipu oleh sesama anak Tuhan, dan 

ini sangat menyakitkan; mungkin kita bekerja di tempat yang seakan-akan seperti di dalam 

api peleburan; kita berada di dalam keluarga yang tidak harmonis sehingga suasana 

keluarga kita seperti di dalam “neraka” saja; kita bekerja atau melayani ditempat yang 

sama untuk waktu yang begitu lama, namun seakan-akan tidak ada perkem-bangan dan 

masa depan yang menjanjikan; kita telah melayani dengan sungguh-sungguh namun 

pemimpin kita tidak pernah memperhatikan kita; atau kita telah menolong seseorang 

namun bukan balas budi yang kita terima melainkan fitnahan. Satu masalah belum selesai, 



masalah yang lain sudah muncul... Ditengah-tengah masalah tiba-tiba anak kita masuk 

rumah sakit, atau orang tua kita meninggal dunia, kendaraan kita dicuri orang, suami kita 

kena PHK, perusahaan kita bangkrut, diperlakukan tidak adil, difitnahkan perkara yang 

tidak kita lakukan, menjadi sasaran gosip orang-orang disekitar kita, dan sebagai-nya...  

Itulah proses dapur api! Itulah “padang gurun” yang menyesakkan itu. Kesetiaan 

kita kepada Allah tidaklah menjamin kebebasan kita dari kesulitan, kesengsaraan, sakit 

penyakit, dan penderitaan. Ada banyak proses akan Tuhan ijinkan melanda kehidupan 

anak-anak-Nya. Tujuannya adalah untuk menguji kemurnian hati kita. Melalui proses 

kesengsaraan, Tuhan sedang menunggu respon 

anak-anak-Nya seperti Tuhan memperhatikan 

respon orang-orang Israel di padang gurun. Saat 

bangsa Israel di padang gurun, ada banyak respon 

yang tidak terpuji diekspresikan oleh mayoritas 

orang Israel, dan ini merupakan peringatan bagi 

kita Gereja-Nya. Apakah kita akan belajar dari 

pengalaman bangsa Israel yang tertulis di Alkitab 

dan menghindari respon negatif seperti yang 

sebagian besar orang Israel ekspresikan, atau kita 

akan tetap bersyukur dan taat kepada Tuhan 

seperti yang dilakukan oleh sebagian kecil saja dari bangsa Israel. 

Melalui setiap proses yang anak-anak Tuhan alami, adalah cara Tuhan untuk 

mengetahui apakah kita akan tetap berserah kepada Tuhan dan merelakan terus Allah 

bekerja melalui proses tersebut untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan 

kepada Allah, atau kita akan bereaksi sebaliknya, yaitu kita mulai kecewa dan marah 

kepada Allah sehingga membiarkan iblis mengambil alih kehidupan kita. Jika telah 

demikian, maka iblis akan menaruh hal-hal buruk kepada kita, seperti: kepahitan, 

kebencian kepada Allah dan sesama, pemberontakan, dan kekecewaan yang mendalam. 

Sebagai orang percaya, kita harus mengerti bahwa tujuan akhir dari setiap proses 

yang dialami oleh kita adalah untuk membentuk karakter Kristus didalam kita dan 

menjadikan kita serupa dengan Dia, memiliki motivasi yang benar pada setiap 

pengorbanan kita kepada Tuhan dan sesama, kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan 

dan dalam menghadapi perlakuan tidak adil, mengajarkan untuk tetap memiliki respon 

yang baik dalam menghadapi kegagalan, penderitaan, sakit penyakit, dan memiliki 

ketetapan hati untuk bertahan dalam mengikut Tuhan berapapun pengorbanan dan harga 

yang harus dibayar.  

Jika pencobaan yang datang adalah sakit penyakit, itu artinya Tuhan sedang 

mengajarkan kita bahwa melalui penderitaan/sakit penyakit Tuhan ingin kita lebih lagi 

menyadari bahwa betapa singkatnya hidup ini, dan melalui sakit penyakit kita lebih lagi 

mengerti bahwa Tuhan adalah sumber kesembuhan, kita harus mengandalkan-Nya, dan 

bukannya mengandal-kan kepada kemampuan finansial kita untuk membayar biaya rumah 



sakit yang terbaik di dunia ini. Saat mengalami sakit penyakit dan pencobaan, Ayub 

mengerti akan hal ini, dari mulutnya tidak pernah keluar kata-kata yang menyalahkan 

Tuhan untuk segala yang ia alami, melainkan ia mengerti bahwa Tuhan sedang berperkara 

dengan dirinya dan sedang memurnikannya seperti seorang memurnikan emas di dapur 

peleburan. 

“Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas.” 

(Ayb 23:10) 

 

DIMURNIKAN MENJADI EMAS MURNI 

Setiap orang percaya pasti akan mengalami proses pemurnian. Karena cinta-Nya 

kepada kita, Allah ingin kita umat-Nya memiliki standar kemurnian tertinggi, yaitu emas 

murni. Karena cinta, Allah akan mengijinkan penderitaan dan kesengsaraan melanda umat 

percaya, sebagai ujian apakah kita mengasihi-Nya tanpa syarat dan didalam keadaan 

apapun seperti Allah lebih dulu mengasihi manusia melalui pengorbanan Kristus di kayu 

salib.  

Allah telah menyalakan api peleburan dan meniupnya dengan puputan agar suhu 

api itu menjadi lebih panas lagi, dan kita umat-Nya akan memasuki api itu! Itu artinya tidak 

lama lagi atau bahkan sudah terjadi bahwa akan kita memasuki masa-masa dan situasi-

situasi yang sangat sulit didalam hidup ini. Apa yang kita alami semuanya seakan-akan 

bertolak belakang dengan janji-janji Allah, bahkan banyak orang yang akhirnya mulai 

berfikir bahwa tidak ada lagi keuntungan secara roh maupun duniawi untuk terus 

mengabdi kepada Allah. Segalanya musnah dalam sekejap mata; pekerjaan, teman-teman, 

tabungan, kesehatan, sukacita, kenyamanan, dan bahkan Allah sendiri seakan-akan tidak 

ada dimasa-masa sulit seperti itu.  

Iman kita kepada Allah seharusnya 

tidak tergantung pada berkat-berkat-Nya 

saja. Melainkan kita juga harus 

mempertahankan iman kita saat Allah 

mengijinkan iblis untuk mengambil apa 

yang telah menjadi milik kita, dan 

menyadari bahwa itu mungkin adalah ujian 

kepada kita sebagai cara Allah untuk 

memurnikan kita anak-anak-Nya. Memang 

ini tidak enak, tapi Allah ingin memurnikan 

integritas rohani dan kerendahan hati kita 

sebagaimana orang memurnikan emas 

dengan api yang sangat panas. Allah sedang membakar apa yang buruk yang mungkin 

masih terkandung di dalam diri kita. Sekalipun memang cara-cara Allah menghadapi kita 

kadang-kadang tampak suram dan kejam, tapi percayalah diakhirnya Allah akan datang 

dalam belas kasihan dan kemurahan yang penuh (Ayub 42:7-17), dan pemulihan terjadi. 



Mereka yang tetap kedapatan benar saat keluar proses dapur api akan lebih lagi mengenal 

siapa Allah-nya, dan semakin dimurni-kan. 

 

FUNGSI DAPUR API  

1. Menghilangkan kekotoran-kekotoran 

Ketika Tuhan menaruh umat-Nya ke dalam dapur api, kotoran-kotoran akan 

terungkap. Seberapa dalam kekotoran itu tersembunyi, kekotoran itu akan tampak 

dihadapan-Nya. Saat orang percaya diijinkan memasuki dapur peleburan, Tuhan sedang 

menantikan reaksi kita terhadap apa yang telah tersingkap. Dalam kondisi tersebut umat 

percaya harus memilih reaksi atau respon apa yang akan kita lakukan, apapun keputusan 

yang akan kita ambil sangat menentukan masa depan kita dihadapan-Nya. Apakah kita 

akan menjadi emas yang murni atau akan menjadi logam yang ditolak-Nya...  

“Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga 

dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak 

terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab TUHAN telah menolak mereka!” 

(Yer 6:29-30) 

Kebanyakan orang, saat api Tuhan turun, cenderung memunculkan respon yang 

salah. Mungkin kita mulai menyalahkan orang-orang terdekat, pendeta, keluarga, bahkan 

mulai menyalahkan Tuhan, dengan demikian membiarkan kotoran-kotoran itu tetap ada 

akibat pembenaran prilaku kita. Allah memang Maha Kuasa, namun Allah tidak bisa 

membuang kekotoran dalam diri kita jika kita tidak mau Allah membuang kekotoran 

tersebut. Allah hanya menyediakan sarananya, yaitu dapur api, sedangkan hasilnya 

tergantung kepada respon kita masing-masing. Jika respon kita benar, maka Allah sanggup 

mengangkat segala kekotoran kita, bahkan hingga ke akar permasalahannya. 

 

2. Supaya belajar ketetapan  

“Sebelum aku tertindas, aku menyim-pang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-

Mu ... Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu ... 

Aku tahu, ya TUHAN, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku 

dalam kesetiaan.” (Maz 119:67,71,75) 

 

3. Merendahkan hati  

“Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kaulakukan atas kehendak TUHAN, 

Allahmu, di padang gurun selama empat puluh tahun ini dengan maksud merendahkan 

hatimu...” (Ul 8:2a) 

 

4. Untuk mengetahui isi hati kita 

“...Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah 

engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak.” (Ul 8:2b) 

 



5. Menguji iman umat percaya  

“Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu -- yang jauh 

lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api -- 

sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus 

Kristus menyatakan diri-Nya.” (I Pet 1:7) 

 

6. Menumbuhkan pengharapan akan hal-hal 

kekekalan. 

“Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah 

juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa 

kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan 

ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji 

menimbulkan pengharapan.” (Rom 5:3-5) 

 

7. Sebagai sarana pertumbuhan menuju karakter seperti Kristus.   

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 

terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, 

mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, 

supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.” (Rom 8:28-29) 

 

SIFAT-SIFAT EMAS MURNI 

“Karena Ia tahu jalan hidupku; seandainya Ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas.” 

(Ayb 23:10). 

Saat dapur api datang dalam kehidupan orang percaya, terkadang kita merasa 

seakan-akan itu adalah akhir dari segalanya. Tubuh kita terluka, batin kita tertekan, dan 

roh kita tidak dapat menemukan Allah, tapi kita harus mengerti bahwa api Allah tidak 

dinyalakan untuk menghancurkan kita, dibalik dapur api yang menyesakkan itu 

diperuntukkan untuk memurnikan kita sehingga kita muncul sebagai emas yang murni. 

Sebagaimana emas harus dimurnikan dengan api, umat Allah juga memerlukan proses 

pemurnian dengan api. Allah mungkin membiarkan orang dunia tidak pernah mengalami 

proses dapur api sehingga mereka akan tetap hidup berkubang dalam kesalahan dan dosa 

mereka, tapi tidak demikian dengan umat Allah, Ia rindu kelak saat kita bertemu dengan-

Nya kita kedapatan telah murni seperti emas murni.  

Bagaimana kita tahu bahwa kita telah lulus ujian dapur api dan memiliki kehidupan 

atau hati yang murni dihadapan-Nya. Untuk mengetahui-nya kita bisa melihat dari sifat-

sifat emas murni: 

 

 

 



1. Emas murni tidak mengandung se-dikitpun zat asing 

Untuk menentukan kualitas emas, manusia menciptakan satuan emas yang disebut 

“karat.”  Angka tertinggi dari karat emas adalah 24. Emas yang dinilai sebagai emas 24 

karat berarti memiliki perbandingan 24 emas murni dan 0 untuk bahan pencampur 

lainnya, itu artinya emas tersebut tidak mengandung campuran lain sama sekali. Jika emas 

itu dikatakan 18 karat, maka emas tersebut tidaklah murni, sebab emas tersebut 

merupakan emas campuran dengan perbandingan 18 emas murni dan 6 bahan campuran 

lainnya (18+6=24). Sekalipun demikian, secara kasat mata, sangat sulit untuk membedakan 

antara emas yang murni dan emas yang memiliki campuran (bernilai karat dibawah 24), 

sebab warna emas campuran dan yang murni hanya terpaut sedikit sekali, bahkan untuk 

orang awam perbedaannya hampir tidak bisa terihat. Perbedaan yang sangat sedikit itu 

dikarenakan bahan-bahan pencampur yang digunakan juga adalah bahan-bahan yang 

memang mirip dan segolongan dengan emas, seperti: platina, tembaga, perak, atau nikel.  

Arti rohani, Kekristenan yang murni adalah kekristenan yang tidak mengandung 

campuran apapun didalamnya. Kekristenan yang murni adalah kekristenan yang tidak 

dicemarkan oleh dunia (Yak 1:27), seperti: Dosa, keinginan daging, filsafat-filsafat dunia, 

motivasi-motivasi yang salah, dan sebagainya. Jika ada sedikit saja hal-hal dunia yang 

melekat didalam diri orang percaya, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut 

belumlah murni seperti emas, dan itu artinya orang tersebut masih belum berkenan 

dihadapan-Nya (I Yoh 2:15). Lalu bagaimana “campuran-campuran lain” tersebut dapat 

dihilangkan? Jawabannya adalah : Melalui proses dapur api! 

Disepanjang sejarah kekristenan, sistem dunia selalu berusaha masuk kedalam 

Gereja Tuhan. Dan sayangnya, lebih banyak diantara anggota gereja akhirnya menerima 

sistem dunia tersebut. Banyak anggota gereja 

mengaku sebagai orang Kristen tapi pikirannya 

dipenuhi oleh pikiran dunia dan bukan dipenuhi 

oleh pikiran Kristus; banyak orang Kristen 

mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus, namun 

masih menyimpan dosa, kepahitan, dan sifat-

sifat dunia lainnya; ada juga yang mengaku 

percaya pada Firman Tuhan, tapi disaat yang 

bersamaan mereka percaya pada filsafat-filsafat 

dunia dan pada pengajaran-pengajaran palsu. 

Sistem dunia memang sudah begitu kuat mempengaruhi umat percaya, banyak diantara 

anggota gereja kini hanya mengejar nafsu jasmaniah dan menyebutnya sebagai berkat-

berkat Allah. Tidak sedikit pula mereka yang menyebut diri mereka sebagai “pengikut 

Kristus” namun hanya mencari kesenangan, kenyamanan, dan keuntungannya sendiri. 

Dengan menganggap bahwa kita memiliki “Allah yang memberkati” maka menganggap 

bahwa kekristenan itu sebagai suatu cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi (I Tim 

6:5). Mereka ini adalah orang-orang serakah, yang memiliki motivasi mengikut Tuhan 



bercampur dengan motivasi duniawi mereka. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang 

ingin menyenang-kan diri mereka dengan dunia, sambil berharap untuk menerima surga 

juga.  

Siapapun kita tidak akan pernah mengetahui motivasi apa yang ada didalam orang-

orang percaya, sekalipun mereka adalah orang-orang terdekat kita. Tapi melalui api Allah, 

yaitu pencobaan dan kesengsaraan, maka akan segera memunculkan apa yang tersembunyi 

yaitu akan memunculkan motivasi apa yang sebenarnya ada didalam diri mereka masing-

masing. Secara kasat mata, memang sangat sulit membedakan antara orang Kristen yang 

murni dan yang masih bercampur dengan dunia, tapi melalui proses pemurnian maka 

campuran-campuran tersebut akan tersingkap. Bersyukurlah jika kita berkesempatan 

mengalami api dari dapur peleburan Allah. Sebab api itu akan mengangkat dan 

memisahkan kecemaran-kecemaran kita Gereja-Nya. 

“Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah 

mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya 

dirinya sendiri tidak dicemar-kan oleh dunia.” ((Yak 1:27) 

Proses dapur api adalah cara Tuhan untuk mengetahui adanya unsur-unsur 

keduniawian yang mungkin ada didalam diri para anggota Gereja. Jika ternyata ada, maka 

proses pemurnian akan menghilangkan unsur-unsur keduniawian tersebut. Rasul Yakobus 

memperingatkan kita bahwa kekristenan yang murni “menjaga supaya diri sendiri tidak 

dicemarkan oleh dunia.” Tuhan Yesus datang untuk Gereja yang murni, tak bercacat-cela 

(Ef 5:27), yang hatinya tidak terpolusi oleh sistem dunia, cara-cara dunia, motivasi yang 

salah, dan niat untuk mencari keuntungan dalam mengikut Tuhan.  

“Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang 

kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan.” (I Tim 

6:5)  

2. Emas murni itu lunak 

Emas yang dikatakan murni adalah 

emas yang kandungan emasnya telah mencapai 

99,99%. Itu artinya dalam unsur emas tersebut 

sudah tidak ada lagi terkandung kekotoran-

kekotoran dan unsur logam-logam lainnya. 

Saat emas telah mencapai bentuk paling 

murninya, maka emas akan sangat lunak, 

lembut, dan mudah dibentuk.  

Bagi orang awam, adalah hal yang sukar 

untuk membedakan antara emas murni (24K) 

dan emas yang bercampur dengan logam-

logam tambahan (seperti emas 22K, 18K, dsb.) 

secara kasat mata. Semuanya akan terlihat 

sama. Tapi ada satu cara untuk mengetahui 



emas tersebut adalah merupakan emas murni atau bukan, yaitu dengan menekannya. Saat 

emas murni ditekan ia sangatlah lunak. Berbeda dengan emas murni, emas-emas yang 

memiliki karat yang lebih rendah akan terasa keras dan tidak mudah berubah bentuk 

sekalipun ditekan dengan cukup keras. Mengapa? Karena emas dengan karat rendah 

memiliki campuran logam-logam lain yang bersifat keras yang kemudian membuat emas 

tersebut menjadi keras juga. 

Arti rohani, untuk membedakan orang-orang Kristen apakan mereka sudah 

menjadi emas yang murni atau tidak sangatlah sukar. Di gereja, orang-orang Kristen 

terlihat sama, mereka sama-sama menyembah Tuhan Yesus, sama-sama melayani 

pekerjaan Tuhan, memiliki Alkitab yang sama, dan menyanyikan lagu-lagu pujian yang 

sama. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mereka adalah umat Tuhan yang telah 

memiliki standar emas murni? Seperti halnya emas murni itu lunak saat ditekan, maka 

untuk mengetahui apakan seseorang telah memiliki standar kerohanian emas murni 

adalah melalui tekanan dan kesengsaraan. Mereka yang memiliki kemurnian hati sangat 

mudah untuk dibentuk dan tidak akan melawan atau mengeraskan hati. Mereka yang telah 

murni, tidak bereaksi saat menerima tekanan. Mereka tidak akan memberontak saat di 

proses, tidak akan tersinggung jika mendapat teguran, dan berserah sepenuhnya kepada 

Tuhan saat proses kesengsaraan datang menimpanya. Tapi mereka yang belum murni, saat 

Tuhan membentuk mereka melalui tekanan dan kesengsaraan maka mereka akan segera 

bereaksi dengan amarah, melawan, dan mengeraskan hati. Orang-orang seperti ini sangat 

sukar dibentuk, sebab mereka begitu keras, itu dikarenakan unsur-unsur lain yang bukan 

berasal dari Allah yang masih ada didalam diri mereka akhirnya muncul dan menjadikan 

diri mereka menjadi begitu keras. Dari reaksi masing-masinglah akan terihat siapa kita 

dihadapan-Nya.  

“... Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya 

dosa.” (Ibr 3:13b) 

Melalui proses pemurnian, Allah sedang memunculkan kekotoran-kekotoran (dosa) 

Gereja-Nya. Melalui proses pemurnian Allah sebenarnya sedang menghilangkan unsur-

unsur lain (unsur-unsur duniawi) yang masih tertinggal didalam diri orang percaya. 

Melalui proses pemurnian Allah sedang mempersiapkan umat-Nya untuk menjadi umat 

yang mudah dibentuk seturut rencana-Nya. Hanya mereka yang akhirnya menjadi murni 

seperti emas murnilah yang akan menjadi umat yang mudah dibentuk dan rendah hati, 

sehingga Allah dapat melaksanakan kehendaknya atas kehidupan anak-anak-Nya 

 

3. Emas tahan terhadap oksidasi 

Pada umumnya logam-logam yang ada didunia ini sangat mudah mengalami 

oksidasi. Oksidasi adalah keadaan dimana suatu logam mengalami perubahan akibat 

pengaruh oksigen yang ada di atmosfer. Pada logam, seperti besi, biasanya kita mengenal 

proses oksidasi dengan sebutan korosi atau berkarat.  



Sebagai contoh dari proses oksidasi kita bisa mempelajarinya dari logam tembaga. 

Tembaga sangat mirip dengan emas, selain warnanya yang kekuningan, menghantarkan 

panas dan listrik yang sangat baik, juga jika digosok maka tembaga akan mengkilap seperti 

emas. Tapi sayangnya tembaga itu bukanlah logam mulia, sehingga logam ini mudah sekali 

mengalami oksidasi.  Dengan berjalannya waktu tembaga akan terpengaruh oleh oksigen 

disekitarnya dan menjadi korosi, yaitu berubah rupa menjadi kasar dan berwana 

kehijauan. Untuk mengerti bagaimana korosi mempengaruhi sebuah logam, kita dapat 

melihatnya pada patung Liberty yang berada di kota New York, AS (lihat foto di bawah). 

Jika kita melihat foto-foto patung Liberty, maka kita melihat bahwa patung tersebut 

berwarna hijau muda. Tapi tahukah 

Saudara bahwa pada waktu dibuat dan 

diresmikan, patung Liberty itu 

berwarna keemasan dan mengkilap 

seperti emas, itu dikarenakan patung 

tersebut terbuat dari tembaga yang 

digosok. Namun dengan berjalannya 

waktu, patung Liberty yang terbuat 

dari tembaga tersebut akhirnya 

mengalami korosi dan warnanya 

berubah menjadi berwarna kehijauan 

dan kusam, seperti sekarang ini. 

Berbeda dengan tembaga yang 

mengalami korosi, emas tidak 

mengalami korosi, bahkan jika 

ditempatkan diluar ruangan sekalipun kilau emas tidak akan pernah berubah. Kita bisa 

memperhati-kan bangunan-bangunan atau patung-patung yang terbuat dari emas, seperti 

“mahkota api” yang berada di puncak Monas, maka kita akan melihat bahwa kilau emasnya 

tidak akan berubah atau mengalami korosi. 

Arti rohani, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesorang Kristen itu sudah 

menjadi emas yang dimurnikan? Seperti halnya emas murni tidak terpengaruh oleh 

atmosfir di sekitarnya, demikian juga umat percaya yang memiliki standar emas murni 

adalah orang percaya yang tidak lagi mudah terpengaruh oleh dunia ini. Yaitu yang 

kehidupannya tidak terpengaruh dunia ini, tidak serupa dengan orang dunia, dan yang 

tidak ikut-ikutan trend dunia. 

“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.” (Rom 12:2) 

Kita hidup di dunia ini. Dalam aktifitas sehari-hari, kita bergaul dengan orang-orang 

dunia, dan kita di kelilingi informasi-informasi yang mayoritas duniawi, tapi satu hal yang 

Tuhan inginkan dari kita adalah bahwa kita tidak boleh terbawa arus dunia ini. 



Sebagaimana logam mulia akan sangat sulit untuk mengalami oksidasi akibat pengaruh 

atmosfer yang berada disekitarnya, demikian juga umat percaya sudah seharusnya tidak 

terpengaruh oleh dunia ini. Saat orang percaya  memiliki kemurnian iman seperti emas 

murni, maka ia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh dunia ini.  

Tuhan memberikan standar tertinggi bagi Gereja-Nya di akhir jaman, karena Ia tahu 

bahwa di akhir jaman standar duniawi telah mencapai standar yang sangat-sangat rendah. 

Untuk itulah mengapa Ia menuntut standar tertinggi dari anak-anak-Nya, yaitu emas 

murni, karena jika tidak maka Gereja Tuhan tidak akan pernah bisa berkenan dihadapan-

Nya dan akan mendapat bagian dalam penghukuman yang Tuhan telah sediakan bagi duni 

ini.  

Kita harus waspada dan tegas terhadap segala pengaruh dunia yang jahat ini. Dunia 

begitu banyak menawarkan standar yang bertentangan dengan standar Allah. Kejatuhan 

seorang percaya terkadang bukan karena dosa tertentu, tapi terkadang hanya karena kita 

mulai menyesuaikan dengan apa yang dunia tawarkan. Salah satu alasan mengapa Allah 

berkali-kali mengirim bangsa Israel ke tempat peleburan (pembuangan ke bangsa lain) 

adalah karena mereka bersikeras ingin menyesuaikan diri dengan penyembahan berhala 

dan gaya hidup yang fasik dari bangsa-bangsa di sekitar mereka.   

Sebagai orang yang telah ditarik keluar dari dunia ini melalui pengorbanan Kristus 

di kayu salib, seharusnya kita memiliki standar yang tinggi seperti emas murni, yaitu tidak 

mudah terpengaruh dengan apa yang dunia ini tawarkan. Jika kita memiliki standar seperti 

yang Allah kehendaki, sudah seharusnya orang percaya menolak untuk menerima aneka 

macam keduniawian yang ada di sekitar gereja, seperti keserakahan, mementingkan diri, 

pemikiran humanistik, siasat-siasat politik, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, bahasa 

yang tidak senonoh, hiburan duniawi, pakaian yang tidak sopan, kedursilaan, narkotika, 

minuman keras dan persekutuan dengan orang duniawi.  

Segala macam keduniawian seperti yang disebut di atas adalah kekotoran-

kekotoran yang akan hilang melalui proses dapur api. Itulah sebabnya mengapa kita harus 

dengan rela hati menerima segala proses dapur api yang Allah ijinkan terjadi didalam 

kehidupan kita, sebab jika waktunya tiba, dan kita keluar sebagai emas yang murni, maka 

kita akan menjadi pribadi yang tidak lagi terpengaruh dengan apa dianggap populer oleh 

dunia ini. 

 

4. Emas murni merefleksikan cahaya seperti kaca 

“... Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening.” (Why 21:21) 

Karakteristik lain dari emas dalam bentuknya yang paling murni adalah 

kemampuannya merefleksikan (memantulkan) bayangan seperti kaca (cermin). Bahkan 

karena keunikan emas dalam memantulkan cahaya, emas murni telah digunakan sebagai 

alat refleksi didalam instrumen-instrumen antariksa, seperti satelit dan teleskop luar 

angkasa. 



Arti rohani, Setiap anak Tuhan yang telah memiliki standar seperti emas murni 

pasti ia akan memantulkan cahaya kemuliaan Allah dengan sempurna. Baik dalam 

karakter, perkataan, perbuatan, maupun dalam segala aspek kehidupannya telah menjadi 

cermin bagi orang lain sehingga mereka dapat melihat Allah melalui kita.  

 
 

Sebuah instrument antariksa berlapis emas yang 

menujukkan berapa baiknya pantulan emas murni 

 

 

 

 

 

 

Di bawah Perjanjian Baru, Allah yang dalam rupa Roh Kudus, tinggal di dalam diri 

umat percaya yang mengakibatkan umat percaya dapat bersekutu dengan Allah, memiliki 

karakter Allah, mengerti hukum-hukum Allah, dan memiliki kasih Allah yang dapat 

disalurkan kepada orang lain sehingga mereka dapat merasakan kasih Allah melalui 

perbuatan kita. Namun demikian, hal ini hanya dapat terjadi jika kekotoran-kekotoran yang 

ada di dalam diri orang percaya telah hilang, seperti motivasi-motivasi yang salah, 

keinginan-keinginan dunia, dan dosa telah sepenuhnya hilang melalui proses dapur api. 

Proses pemurnian akan membuat orang percaya menjadi sebening emas murni sehingga 

cahaya Ilahi dapat memantul secara sempurna melalui kehidupan kita.  

“Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan 

yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata, bahwa kamu adalah surat 

Kristus, yang ditulis oleh pelayanan kami, 

ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh 

dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, 

melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam 

hati manusia.” (II Kor 3:2-3) 

Jadi, salah satu ciri orang Kristen yang 

telah memiliki standar emas murni adalah 

orang Kristen tersebut telah menjadi saksi bagi 

orang lain, dan dapat merefleksikan cahaya 

Allah melalui kehidupannya sehingga Allah 

dimuliakan oleh orang lain melalui kehidupan 

kita. 

 

 

 



Kesimpulan 

Karya kekudusan Allah adalah suatu upaya kerja sama antara Allah dan manusia. Ia 

memberikan anugerah (grace), tapi Ia juga akan mengijinkan proses pemurnian datang 

kepada umat-Nya. Begitu Ia memulai proses tersebut, kita harus bekerja sama melalui 

kerendahan hati dan  ketaatan. Proses dapur api suatu proses yang konstan, 

berkesinambungan, dan biasanya sangat menyakitkan, tapi kita harus menyambut proses 

tersebut. 

Daud, yang mempunyai hati yang berkenan kepada Allah, berseru: 

“Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak 

kusadari.” (Mzm 19:13) 

Biarlah ini menjadi seruan kita. Jika kita dengan rela hati menjalani semua proses 

pemurnian yang Allah ijinkan datang kepada kita, maka Ia akan membuang semua 

kekotoran-kekotoran yang tersembunyi dari mata kita, yaitu dari kekotoran yang mungkin 

kita sendiri tidak menyadari keberadaannya di dalam diri kita. Pemurnian memperkuat 

apa yang sudah baik dan membersihkan apa yang mencemarkan. Karena alasan ini, Tuhan 

Yesus menasihatkan Gereja pada masa kini untuk membeli daripada-Nya emas yang 

dimurnikan dalam api. Apa artinya? Itu artinya pada waktu kita menghadap-Nya kelak, kita 

kedapatan murni seperti emas yang dimurnikan dalam api sehingga kita menjadi “kaya,” 

tapi bukan kaya seperti apa yang dikejar oleh dunia, melainkan dengan apa yang kekal.  

Sekalipun iblis merupakan ilah jaman ini (II Kor 4:4), penguasa dunia (Mat 4:8-9), 

ada di setiap jengkal dunia ini (Ef 6:12), bahkan sanggup mencelakai manusia, namun kita 

harus mengerti bahwa iblis hanya dapat menyiksa hidup kita apabila Allah megijinkannya 

(Ayb 2:6), dan itu pun Allah berjanji di dalam Firman-Nya bahwa Ia tidak akan membiarkan 

kita dicobai melampaui kekuatan kita (I Kor 10:13). Lagi pula, Allah telah berjanji untuk 

mendampingi ketika kita harus mengalami berbagai penderitaan dan pencobaan, berjalan 

bersama kita, melindungi kita, dan menghibur kita. Hal tersebut dilakukan-Nya melalui Roh 

Kudus-Nya. Allah tidak akan membiarkan kita sendirian, tapi Allah berjanji bahwa semua 

yang diijinkan-Nya terjadi atas kehidupan kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi 

orang-orang yang mengasihi Dia.  

“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 

terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” (Rom 8:28) 

Adalah penting bagi kita untuk menyelidiki apakah rencana Allah atas hidup kita 

apabila berbagai ujian terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali menyangkal kasih 

Allah dan akhirnya menolak Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat oleh karena penderitaan 

yang kita alami. Kekristenan bukan hanya berbicara tentang menerima kasih karunia dan 

berkat-Nya semata, melainkan kerelaan hati dan ketahanan dalam menghadapi pencobaan 

dan kesengsaraan.  

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

telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya,...” (Why 3:18a).  



Kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang sekiranya dikehendaki Allah untuk 

kita pelajari dari penderitaan kita. Jika kita mengerti ini maka kita dapat menghibur dan 

memberikan semangat kepada orang-orang seiman yang mungkin sedang mengalami hal 

yang serupa dengan kita. Penghiburan yang didasari berdasarkan pengalaman pribadi yang 

kita alami akan semakin berarti bagi mereka yang mendengarnya. Ini akan menjadi 

pendorong semangat dan menguatkan orang percaya lainnya bahwa Allah mungkin 

mengijinkan kepedihan menimpa kita orang percaya, tetapi itu adalah proses pemurnian 

yang mungkin Allah ijinkan terjadi untuk memurnikan kita menjadi emas yang murni. 

Tuhan Yesus memberkat. Amin! (Vs.)   
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