
 



Menjadi penuai – penuai di akhir zaman 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Dua puluh delapan tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 4 September 1988, GBI 

Gatot Subroto berdiri. Dalam perjalanannya Tuhan menuntun gereja ini dengan sangat luar 

biasa. Itu artinya, di tahun ini GBI Gatot Subroto telah berusia 28 tahun. 

“Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis: Kemudian Aku 

akan kembali dan membangun-kan 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 15:15-18) 

Ayat di atas adalah perkataan rasul Yakobus yang kemudian menjadi visi yang 

Tuhan taruh kepada Gembala Pembina untuk memulai pelayanannya. Jadi, DNA gereja 

kita adalah Restorasi Pondok Daud. Mengapa Tuhan ingin untuk merestorasi Pondok 

Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal 

Allah yang Ku-sebut milik-Ku, artinya supaya semua bangsa diselamatkan! Supaya terjadi 

penuaian jiwa yang terbesar! Saat ini gereja diberi tugas oleh Tuhan untuk menjadi penuai-

penuai di akhir zaman.  

 

Kesaksian Paulus dan Barnabas 

Pada satu waktu terjadi diskusi dan perdebatan antara orang-orang Yahudi yang 

telah menjadi percaya. Perdebatan mereka dikarenakan ketidakrelaan mereka melihat 

orang-orang Non-Yahudi diselamatkan dengan cara seperti yang mereka terima. Oleh 

karena itu mereka berkata “Pokoknya kalau mereka mau selamat, mereka harus disunat 

dan harus mengikuti hukum Musa. Kalau tidak, mereka tidak diselamatkan.” Pada waktu 

itu Petrus berdiri dan berkata, “Mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan 

kuk kepada mereka (artinya kepada kita)? Padahal kuk itu tidak dapat ditanggung oleh 

mereka juga oleh nenek moyang kita dan kita sendiri. Sebab kita tahu keselamatan itu 

bukan karena disunat atau melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia daripada 

Tuhan Yesus” (Kisah Para Rasul 15:10-11). Namun setelah mereka kemudian 



mendengarkan kesaksian Paulus dan Barnabas yang bersaksi tentang tanda dan mujizat 

yang Tuhan lakukan melalui mereka hingga kepada bangsa-bangsa lain, maka mereka 

akhirnya menjadi tenang, dan mengerti bahwa keselamatan bukan hanya bagi bangsa 

Yahudi melainkan bagi bangsa-bangsa lain juga.   

Pada waktu itu tiba-tiba Yakobus berdiri dan membacakan apa yang kita baca tadi, 

dan dia berkata: “Ini Restorasi Pondok Daud, ini merupakan penggenapan daripada apa 

yang sedang terjadi hari-hari ini, yaitu penuaian jiwa yang terbesar. Karena tadinya 

keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi sejak peristiwa Kornelius yang sampai 

disidang di Yerusalem ini, akhirnya mereka tahu bahwa Restorasi Pondok Daud adalah 

kunci penuaian jiwa yang terbesar, dan penuaian ini berlaku juga bagi bangsa-bangsa Non-

Yahudi.”  

Penuaian jiwa yang terbesar hanya bisa terjadi melalui Restorasi Pondok Daud.  

 

DNA GEREJA KITA ADALAH RESTORASI PONDOK DAUD 

Sebenarnya Restorasi Pondok Daud itu bukan hanya untuk gereja kita saja, tetapi untuk 

semua gereja. Hal ini telah Tuhan konfirmasi-kan: 

1. Tanggal 28 April 2016, melalui Pentecostal Theological Seminary dari Church of 

God, kita diberikan ‘Chair’, dengan nama Restorasi Pondok Daud. Dulu Restorasi 

Pondok Daud ini, kita dapatkan secara profetik, tetapi sekarang Tuhan bakukan 

menjadi sebuah disiplin ilmu dan itu akan diajarkan di seluruh dunia. 

 

 

Gembala Pembina saat didoakan atas peresmian “The Niko  

Njotorahardjo Chair of The Restoration of the Tabernacle of 

David” 

di Church of God Pentecostal Theological Seminary, USA. 

 

2. Chuck Pierce pernah menubuatkan Gembala Pembina bahwa beliau akan dipakai 

Tuhan dalam hal kesembuhan. Bulan April 2016, Gembala Pembina mendapatkan 

nubuatan lagi yang menyatakan bahwa hari-hari ini Tabernakel Daud itu sedang 

dipertontonkan dan dimunculkan di muka bumi ini. Dan itu akan membuat dampak 



yang luar biasa terhadap semua budaya agama. Restorasi Pondok Daud merupakan 

prototipe untuk  gereja masa depan.  

 

3. Tanggal 4 Juni 2016, Ps. Jacob Kurien menubuatkan “Saya melihat Ps. Niko 

sedang membawa obor seperti pelari Olimpiade berlari ke bangsa-bangsa untuk 

menyalakan api kebangunan rohani di mana-mana.” Dan Tuhan berkata “Pengertian 

tentang kebangunan rohani yang Ps. Niko dapatkan itu tidak akan sama dengan 

kebanyakan orang dapatkan.” Inilah yang disebut dengan perubahan paradigma.  

 

4. Tanggal 17 Agustus 2016, Ps. Cindy Jacob datang ke Indonesia dalam acara 

“Impact Conference” di Emporium Pluit, Jakarta. Dalam acara tersebut beliau 

menubuatkan Gembala Pembina sebagai berikut: “Tuhan katakan, engkau akan 

masuk dalam satu musim yang baru. Aku akan berikan kamu kantong anggur yang 

baru untuk musim yang baru. Tuhan katakan, ini waktu penuaian! Ini waktu 

penuaian! Tuhan berkata, ini adalah waktu untuk menuai bangsa-bangsa! Dan Tuhan 

katakan, Aku akan memakai engkau untuk melakukan kegerakan penanaman gereja 

yang akan mencakup seluruh bumi! Tuhan katakan, pesan pemulihan Pondok Daud 

akan membuka bangsa-bangsa! Dan Tuhan katakan, Aku akan memakai engkau 

untuk mengutus para musisi dan misionaris doa untuk pergi ke ujung-ujung bumi. 

Tempat-tempat dimana mereka injak, mereka akan menanam gereja di situ! Dan 

Tuhan katakan, Aku sedang memberikan peningkatan pengurapan mujizat, engkau 

akan meminta kepada-Ku lebih lagi dan Aku akan berikan lebih. Ini adalah tujuan 

hidupmu anak-Ku. Tuhan katakan, sama seperti waktu di zaman Smith Wigglesworth 

yang meninggalkan warisan apostolik, engkau akan menjadi Rasul Kesembuhan, 

Rasul Pemulihan Pondok Daud dan Tuhan katakan, musim penuaian telah mulai! 

Haleluya!” 

 

TAHAP-TAHAP RESTORASI PONDOK DAUD 

Mari akan melihat bagaimana cara Tuhan menuntun gereja ini dalam kurun waktu 

25 tahun untuk merestorasi doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity 

siang dan malam.  Kita akan membaginya menjadi 5 periode, yaitu:  



 

1. Lima Tahun Pertama (1988-1993) - 

Restorasi dalam Pujian dan Penyem-bahan 

Tuhan banyak memberikan lagu-lagu baru 

kepada Gembala Pembina dan dalam kurun 

waktu 5 tahun, setiap kali Gembala Pembina 

berkotbah, beliau hanya berkotbah tentang 

pujian dan penyembahan saja, sehingga banyak 

orang berkomentar, “Itu, apa itu khotbahnya 

Pak Niko? Dangkal! Muji-nyembah, muji-nyembah!, tetapi yang mengherankan adalah 

mengapa orang yang datang kok banyak?” Ini membuktikan bahwa bukan karena 

kemampuan Gembala Pembina Tuhan memakainya, melainkan karena ketaatannya kepada 

visi yang Tuhan telah berikan untuk merestorasi Pondok Daud. 

Gembala Pembina memberikan kesaksian bagaimana cara Tuhan memberikan 

kepadanya lagu-lagu baru. “Pertama kali akan merekam lagu-lagu baru, tiba-tiba saya 

terkena flu berat. Waduh, bagaimana ini? Studionya sudah disewa, semua orang sudah siap 

semua dan saya harus hadir! Di dalam kondisi flu berat, saya bernyanyi dengan suara parau-

nya luar biasa. Saya berpikir, Ini hasilnya pasti tidak karu-karuan. Pada waktu kaset itu jadi, 

saya diminta untuk mendoakan dan saya doakan. Lalu mereka bertanya, pak Niko, apakah 

bapak mau mendengarkan hasilnya? Saya jawab, tidak! Sebab saya tahu ini pasti jeleknya 

luar biasa. Tiga bulan setelah itu tiba-tiba saya mendengar orang-orang diluar berkata, wah, 

itu kasetnya Pak Niko yang pertama, banyak membuat kesembuhan. Banyak orang yang 

bertobat! Setelah kejadian itu, baru saya mau mendengarkan kaset tersebut dan ternyata 

benar, suaranya tidak karu-karuan, tetapi pengalaman ini memberikan pelajaran berharga 

bagi saya, dan bagi gereja ini.” Pelajaran berharga yang dimaksud oleh Gembala Pembina 

adalah, bahwa: 

•“Justru di dalam kelemahanmulah kuasa-Ku jadi sempurna!”  

•“Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan tetapi oleh Roh-Ku” kata Tuhan.  

 

Di tahun 1993, Tuhan memberikan visi dari Yesaya 54:2-3,  



“Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah 

tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya; 

panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah 

kokoh-kokoh patok-patokmu! Sebab engkau akan 

mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan 

memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan 

mendiami kota-kota yang sunyi.”  

 

2. Lima Tahun Kedua (1993-1998) - Restorasi dalam Doa, Pujian dan 

Penyembahan   

Tuhan memberikan ayat dari Yesaya 56:7-8, “rumah-Ku akan disebut rumah doa bagi 

segala bangsa” dan Tuhan katakan, “Kalau kamu lakukan itu, Aku akan menambahkan jiwa-

jiwa yang bertobat.” Sejak saat itu maka gereja kita mulai melakukan untuk berdoa, berdoa 

puasa, doa keliling, doa peperangan, menekankan doa dalam bahasa roh, dll.  

Ketika Gembala Pembina membaca sebuah buku karangan Peter Wagner, disitu beliau 

melihat ada sebuah kalimat, “Penginjilan yang paling efektif adalah dengan cara membuka 

gereja baru.” Kalimat itu yang menjadi rhema bagi Gembala Pembina. Beliau bertanya, 

“Tuhan, bagaimana caranya untuk membuka gereja baru?” Tuhan menjawab, “Kamu kan 

punya Family Altar (yaitu cell group sekarang namanya COOL), kamu ambil 5 FA dan jadikan 

satu gereja. Ambil 7 FA, jadikan gereja, 10 FA jadi gereja! Lakukan itu sebagai kelompok 

intinya dan nanti akan berkembang menjadi gereja.” Kemudian Gembala Pembina 

melakukan hal itu maka dalam tempo 2 tahun, hampir 200 gereja baru akhirnya berdiri!  

 

3. Lima Tahun Ketiga (1998-2003) - Doa, Pujian dan Penyembahan Dalam Unity 

“Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan 

Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa 

Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, 

yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah 

satu.” (Yohanes 17:21-22) 

Artinya kalau kita sudah sempurna menjadi satu, maka akan terjadi penuaian jiwa 

besar-besaran! 



Tahun 2002, seorang pendoa yang bernama Ibu Brigitta, mendapatkan satu 

penglihatan di mana Gembala Pembina sedang berada di sebuah stasiun kereta api dengan 

menggunakan jas. Tiba-tiba ada suara, “Change destination! Change destination!” Gembala 

Pembina mengerti bahwa ini pasti akan ada satu perubahan dalam arah pelayanan. Dan 

ternyata benar! Saat itu Tuhan berkata, “Niko, selama ini kamu sombong! Kamu arogan!” 

Dan Gembala Pembina hanya berkata, “Ampuni saya! Ampuni saya! Ampuni saya, Tuhan. Apa 

yang harus saya perbuat?” Tuhan berkata, “Ada dua hal yang kemudian harus kamu lakukan, 

yaitu: pertama, Turunkan nama gereja yang kamu agung-agungkan itu. Kedua, Kamu minta 

maaf kepada gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan lain.”  

Secara daging itu tidak mudah, tetapi Gembala 

Pembina taat dan terus melakukannya, sampai mereka 

tahu bahwa itu benar. Roh rekonsiliasi turun antara 

kita dengan gereja-gereja, dan diantara gereja-gereja 

sendiri. Saat itu Tuhan juga menyampaikan pesan 

kepada beberapa hamba Tuhan lainnya bahwa 

“Indonesia akan mengalami transformasi!” 

Ternyata unity itu bukan hanya terjadi di gereja-

gereja, tetapi juga antara kita dengan umat beragama yang lain kita harus unity. Untuk 

unity diperlukan kerendahan hati.  

 

4. Lima Tahun Keempat (2003-2008) - Pemantapan Doa, Pujian dan Penyem-

bahan Dalam Unity 

Tahun 2003, NPC (National Prayer Conference) yang pertama diadakan di SICC - Bogor, 

dan sejak saat itu ada ratusan kota mulai membuat rumah doa-rumah doa. Pada saat NPC, 

yang kita doakan hanyalah berdoa bagi transformasi Indonesia. Sebagai akibat dari doa-

doa kita, maka pada tanggal 24 Desember 2004, kita dikejutkan dengan peristiwa tsunami 

yang melanda Aceh. Ada lebih dari 200.000 orang yang meninggal, disusul dengan tsunami 

melanda Nias, gempa bumi terjadi di Yogyakarta, bencana alam terjadi di pelbagai kota, 

akibatnya orang-orang miskin bertambah banyak. Gembala Pembina menjadi bingung, 

kata-Nya transformasi, tapi mengapa malah berbagai bencana dialami oleh bangsa 



Indonesia. Tapi inilah mengapa kita tidak bisa mengerti rencana Allah, sebab melalui 

kejadian-kejadian itu ternyata banyak orang bertobat dan mencari Tuhan! 

Tahun 2005, kita mulai membangun SICC yang selesai pada tahun 2008, Gedung SICC 

ini digunakan sebagai Gedung Serba Guna sampai dengan hari ini.  

Tahun 2006, Tuhan memberikan pelayanan kesembuhan yang kita kenal dengan nama 

Healing Movement Crusade (HMC). 

 

5. Lima Tahun Kelima (2008-2013) -  Restorasi Doa, Pujian dan Penyemba-han 

Dalam Unity Siang dan Malam 

Ini berbicara tentang doa, pujian dan penyembahan yang dilakukan secara terus-

menerus siang dan malam, 24/7 atau 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.  

Tahun 2010, ditandai dengan berdirinya Menara Doa di lantai 12 SICC Tower, 

bersamaan dengan konferensi dunia mengenai kepedulian terhadap orang-orang miskin 

(Global Conference On Care Indonesia). Di tahun ini juga kita mulai masuk dalam 

pelayanan media TV melalui acara “A Time For Healing” yang ditayangkan di Life Channel. 

Pelayanan ini sekarang sudah berkembang dan disiarkan melalui RCTI, Indosiar, U Channel 

dan TV Rusia yaitu TBN Rusia.  

Tahun 2011, Konferensi Empowered 21 Asia Pertama di Indonesia. Di dalam 

konferensi Empowered 21 ini kita membicarakan apa yang akan Roh Kudus kerjakan ke 

depan, terutama pemberdayaan Roh Kudus untuk generasi berikutnya.  

Tahun 2012, Konferensi World Prayer Assembly ke-2 di SICC dengan tema, “A New 

Wave Is Coming”. Dengan ayat emasnya dari Habakuk 2:14, “Sebab bumi akan penuh 

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

berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa.  

Seorang nabi dari Srilanka yang bernama Leslie W. Keegel dia menubuatkan bahwa 

WPA (World Prayer Assembly) adalah sebuah tanda pendahuluan terjadinya kebangunan 

rohani yang akan melanda dunia. Dua bulan setelah itu seorang hamba Tuhan yang  

bernama John Robb (Penggagas WPA) datang untuk bertemu dengan Gembala Pembina. 

Dia bertanya, “Pak Niko, Anda mendapatkan apa?” Gembala Pembina menjawab, “Sekarang 

tidak mendapatkan apa-apa, saya sedang diproses untuk entering the next level seperti 



burung yang sedang dicabuti bulunya.” Ternyata Gembala Pembina harus mengalami itu 

semua untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh John Robb. 

Tahun 2013, Empowered 21 Asia ke-2 diadakan di SICC - Bogor, untuk mendeklarasi-

kan dimulainya Pentakosta yang ketiga.  

Gembala Pembina sering bertanya-tanya mengapa Pentakosta yang ketiga itu diberikan 

kepada kita? Itu memang sangat erat hubungannya dengan Daud. Menurut tradisi orang 

Yahudi, Daud itu lahir dan matinya pada Hari Raya Pentakosta.  

Di Yerusalem, setiap kali Gembala Pembina hendak naik ke atas mimbar, Tom Hess 

selalu memperkenalkan Gembala Pembina dengan perkataan, “Ini adalah hamba Tuhan 

yang hatinya seperti Daud.”  

Dan setiap kali Gembala Pembina pergi ke Yerusalem, Tuhan selalu menyuruh beliau 

untuk selalu pergi ke kamar loteng (Upper Room). Upper room adalah tempat dimana 

pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan pada Hari Raya Pentakosta. Dibawah tempat ini 

pula terletak makam Daud. Kamar loteng berbicara tentang Pondok Daud. Dari kisah ini, 

tidak heran jika Pondok Daud diberikan kepada kita. Istilah Pentakosta yang ketiga pun 

diberikan kepada kita.  

Sejak saat itu Tuhan memberikan definisi tambahan: Pondok Daud adalah Prajurit 

Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah 

Tuhan siang dan malam dalam unity dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini.  

 Daud adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa. 

Selain itu Daud adalah seorang pemazmur yang paling 

disukai di Israel, karena dia suka berdoa, memuji dan 

menyembah Tuhan siang dan malam. Tuhan sendiri 

berkata, “Aku telah menemukan Daud bin Isai, orang 

yang berkenan dihati-Ku dan yang melakukan 

kehendak-Ku.” Melakukan kehendak Tuhan yang 

mana? Alkitab katakan bahwa Daud melakukan 

kehendak Allah pada zamannya. Jadi Pondok Daud berbicara tentang kehidupan yang intim 

dengan Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini.  

 

 



6. Lima tahun keenam (2013 - 2018) 

Memasuki 25 tahun yang kedua, Tuhan mau agar kita melakukan kehendak Bapa pada 

zaman ini karena kita sedang memasuki Pentakosta ketiga yang berarti masa penuaian jiwa 

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

harus menjadi saksi-saksi Yesus atau penuai-penuai jiwa.  

Untuk bisa menjadi penuai-penuai jiwa kita harus menjadi prajurit Tuhan yang gagah 

perkasa, artinya:  

1. Melakukan peperangan rohani dan harus selalu keluar sebagai pemenang. 

2. Memiliki gaya hidup: berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan 

malam, yang berbicara tentang kehidupan yang intim dengan Tuhan.  

Kalau kita lakukan kedua hal tersebut, maka kita akan dapat melakukan kehendak Bapa 

pada zaman ini dan kita akan menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Amin! (Sh.) 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR.Ir.Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAGAIMANA HUKUM MENABUR ITU? 

“…ada wktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam.” (Pengkotbah 3:2) 

 

Raja Salomo yang memiliki hikmat dari Allah menulis di dalam Kitab Pengkotbah 

bahwa ada waktu untuk mencabut benih yang telah ditanam, bahkan di dalam Kitab Kej 

8:22, Allah berkata “Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan 

menuai…” Artinya tidak hanya ada masa menuai tetapi juga ada masa menabur. Tanpa 

masa menabur tidak bakal ada masa menuai. Di sinilah Alkitab mengajarkan kita mengenai 

Hukum Tabur dan Tuai. Pertanyaannya, bagaimana kita menabur agar supaya kita bisa 

mendapatkan tuaian yang banyak ? 

Didalam Firman Tuhan, setidaknya Allah mengajarkan kita 12 hukum dalam 

menabur agar dapat memperoleh hasil tuaian yang luar biasa, yaitu : 

 

Hukum ke-1: Menabur Benih 

Tuhan Yesus di dalam Yoh 12:24, menegaskan bahwa jikalau biji gandum tidak jatuh 

ke dalam tanah (saat menabur), ia tetap satu biji saja (tidak pernah berlipat ganda pada 

masa tuaian). Mengapa benih harus ditabur ? 

Benih memiliki banyak manfaat yang sangat bervariasi dari makanan sampai 

menjadi perhiasan pakaian. Biji dapat ditumbuk dan dibuat tepung, dan dari tepung 

tersebut dapat dibuat roti untuk makanan. Tetapi, tidak ada satu biji pun yang dapat 

berlipat ganda menjadi seratus biji, karena biji tersebut tidak jatuh ke tanah. 

Di dalam hidup orang percaya, benih berbicara segala sesuatu yang kita miliki di 

atas dunia ini dan melalui hidup kita inilah benih yang kita miliki tersebut harus ditabur. 

 

Hukum ke-2: Benih tersebut harus mati 

Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih yang 

kita tabur harus mati sebelum biji tersebut 

menghasilkan buah (Yoh 12:24). Maksud Tuhan adalah 

benih yang kita tabur tersebut harus menjadi tidak 



berguna bagi penaburnya. Saat benih itu ditanam dan mati, maka petani tidak dapat 

menjadikannya makanan atau bahkan menjualnya maupun dijadikan sebagai makanan 

ternak. Benih tersebut harus benar-benar tidak berguna baginya. Benih yang mati 

berbicara segala bentuk finansial yang kita miliki. Saat benih keuangan kita ditabur di 

ladangnya Tuhan, maka keuangan tersebut sudah di luar tanggung jawab kita lagi. 

 

Hukum ke-3: Kita harus menabur sebanyak tuaian yang diharapkan. 

Setiap orang tahu bahwa biji-biji buah apel akan selalu menghasilkan tuaian berupa 

buah apel-apel yang banyak dan biji buah peach akan menghasilkan buah-buah peach yang 

baru. Jenis benih yang kita tabur selalu menentukan jenis tuaian yang akan kita dapatkan. 

Bila kita menaruh uang persembahan kita ke dalam amplop dan menaruhnya ke dalam 

kotak persembahan, maka uang persembahan itulah benih yang telah kita tabur, bukan 

amplop yang membungkus uang tersebut. Tuhan tidak akan mempermainkan kita dengan 

mengirimkan tuaian berupa amplop-amplop melainkan pelipatgandaan di dalam finansial 

kita. 

Hukum ke-4: Kita tentukan ukuran tuaian saat kita menabur. 

Penabur menentukan ukuran tuaian saat dia menabur benih. Sebagai contoh ada 2 

orang petani yang hendak menabur benih. Petani pertama menabur banyak dan petani ke 

dua menabur sedikit. Petani yang menabur sedikit pasti ia akan menuai sedikit, sedangkan 

petani yang menabur banyak akan mengalami kelim-pahan tuaiannya. Jika kita memberi 

sejumlah yang dikatakan oleh Tuhan, maka pada waktu-nya Tuhan, kita akan memiliki 

lebih banyak dari kebutuhan kita, sehingga kita menjadi saluran berkat bagi seluruh 

keluarga dan sesama kita. 

 

Hukum  ke-5: Benih harus ditabur pada tanah yang baik 

Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai penabur yang menabur 

benihnya di atas 4 macam tanah (Mat 13:1-23). Hanya saat kita menabur dalam tanah yang 

baik yang akan menghasilkan tuaian yang optimal. Dari perumpamaan tersebut kita dapat 

menarik kesimpulan bahwa tanah yang jelek atau sedang tidak akan menghasilkan tuaian 

sama sekali. Secara alegori, tanah yang baik adalah Kerajaan Allah. Kita memiliki potensi 

peningkatan keuangan seratus kali lipat. Keuntungan rohani atas penaburan benih kita 



pada tanah yang baik adalah hidup yang kekal. Kita semua mengerti bahwa tuaian rohani 

kita yang terbesar terjadi pada saat kita meninggal. (Mrk 10:30). 

 

Hukum ke-6: Sabar menanti selama 1 masa di saat menabur dan menuai 

Satu masa berbicara penantian yang dilakukan oleh seorang petani dalam menanti 

tuaian setelah ia menabur. Banyak orang-orang percaya yang kehilangan tuaian yang besar 

sepanjang waktu karena rasa tidak sabar dalam menanti waktu menuai. Apapun yang kita 

lakukan, jangan menjadi tidak sabar. Arahkan pikiran kita untuk tidak mengijinkan pikiran 

dan ucapan yang sia-sia dalam menantikan tuaian tersebut. Tuaian akan datang jika kita 

menabur dalam iman dan teguh bersabar. 

 

Hukum ke-7: Pelihara tanaman kita agar mencapai tuaian yang tepat. 

Pemeliharaan yang tepat sangatlah penting 

untuk mencapai tuaian yang tepat pula. Benih akan 

tidak berbuah jika ditinggalkan tidak terpelihara pada 

lingkungan yang tidak baik. Serangga dapat 

menghancurkan pertumbuhan tanaman petani. 

Serangga menghancurkan benih yang baik, jika 

tanaman tidak dirawat dan dijaga, sehingga tanaman 

tersebut tidak berbuah. 

 

Ada dua area pemeliharaan yang tidak dapat kita abaikan jika kita mengharapkan tuaian 

berkat yang berlimpah, yaitu : 

1. Kita harus memiliki gaya hidup Allah lebih dahulu. 

Di dalam Mat 6:33 Tuhan Yesus berkata: “Carilah dahulu kerajaan Allah.” Banyak orang 

menafsirkan secara salah pengertian ayat ini. Saat Yesus berkata carilah dahulu Kerajaan 

Allah, Dia bermaksud agar kita berjuang di atas segalanya dan mengijinkan Kerajaan Allah 

bermanifestasi di dalam kita. Kerajaan Allah adalah tempat di mana Tuhan Yesus 

memerintah. Mencari dahulu Kerajaan Allah adalah proses mencari secara aktif kuasa 

Yesus Kristus dalam hidup kita. Untuk hal ini, kita harus menurunkan tahta iblis di dalam 



hidup kita, dari hati kita. Kita harus mengganti kehendak diri kita sendiri dengan kehendak 

Allah. 

 

2. Kita harus peka terhadap penyesatan   

Iblis memiliki tiga kekuatan dasar,  yaitu kekuatan untuk mencobai, kekuatan untuk 

menuduh dan kekuatan untuk menyesatkan. Diantara ketiga kekuatan tersebut, 

penyesatan merupakan hal yang sulit untuk dilawan. Penyesatan akan membawa kita 

kepada kehancuran. Saat tuaian berkat mulai terjadi, jangan tersesat oleh perluasan 

kekayaan kita. Jangan mulai berlebih-lebihan atas diri kita sendiri, melainkan belajar untuk 

memberi, menjadi saluran berkat. 

 

Hukum ke-8: Menaburlah menurut ukuran tuaian bukan menurut tuaian kita. 

Para petani yang bijaksana selalu menabur bagi tuaian mereka. Mereka tidak pernah 

membatasi jumlah benih yang mereka tabur. Takut akan kekurangan cenderung 

mengalihkan iman kita dalam Tuhan. Di dalam Kitab I Raja-raja, seorang wanita yang 

hampir bangkrut karena ketakutan. Tempayannya hampir kosong sehingga ia berhenti 

memberi kepada Tuhan. Melalui ketakutan akan kekurangan membuat wanita ini 

memutuskan untuk tidak taat atas perintah Tuhan untuk memberi makan Elia (I Raja 

17:9;12).  

Elia memerangi masalah itu (I Raja 17:13), yaitu takut akan kekurangan. Dia 

menguatkan wanita itu untuk memberi bagi tuaian yang berlimpah dimasa depan, dan 

tidak memberi dari kekurangan masa lalu. Kemudian, dari keterbatasan tepung dan 

minyak, wanita ini memberi. Kemenangannya datang mengganti-kan kekurangan itu. Benih 

yang dia tabur menjadi mujizat tuaian baginya dan bagi anaknya dan Elia (I Raja 17:15-16). 

 

Hukum ke-9: Pengeluaran kita selalu lebih besar pada masa tuaian. 

Saat buah ranum, para petani harus memanggil pekerja-pekerja untuk memetik 

buah dari tangkainya. Biaya besar selalu terjadi sebelum petani menyadari keuntungan 

besar dari tuaiannya. Dalam hal yang sama, kita harus membuat pengeluaran yang cukup 

besar dengan memberikan persembahan khusus sebagai pelepasan tuaian. 

 



Hukum ke-10: Sebagian tuaian kita dipakai untuk menabur kembali. 

Seorang petani yang sejati selalu menyimpan sebagian tuaiannya untuk ditabur 

kembali. Yesus hidup di dunia ini dalam pola hidup memberi. Dengan jelas Ia menyatakan 

ini dalam Yoh 10:10, “…Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya 

dalam segal kelimpahan.” Kebiasaan-Nya memberi dibuktikan oleh reaksi murid-Nya saat 

Dia mengeluarkan Yudas dari meja perjamuan malam terakhir. Murid-murid-Nya telah 

begitu terbiasa dengan pola hidup-Nya dalam memberi. Sehingga mereka mengira bahwa 

Yudas diutus menemui orang-orang miskin untuk diberi uang (Yoh 13:29). 

Kita diberitahu dalam Firman Tuhan bahwa kita hidup dari kemuliaan yang satu 

kepada kemuliaan yang lain dalam citra Allah yang mengagumkan. Betapa indah jadinya, 

bila semua gereja masuk dalam kemurahan ini. 

 

Hukum ke-11: Sebagian tuaian kita dimaksudkan untuk disimpan. 

Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Tuhan 

tidak menginginkan anak-anak-Nya memberi karena 

terpaksa. Dia menginginkan pemberian yang diberikan 

dengan segala kerelaan dan sukacita. Allah disukakan 

oleh persembahan kita bila kita melakukannya dengan 

penuh sukacita. Sangatlah sulit menjadi pemberi dengan 

penuh sukacita saat hidup kita terus-menerus dalam 

kekurangan. 

Harap selalu diingat, bahwa Allah sanggup melimpahkan segala sesuatu yang telah 

kita berikan (II Kor 9:8). Ayat ini bukanlah janji Allah untuk mengembalikan sebanyak yang 

telah kita berikan, melainkan janji untuk melipatgandakan dalam kelimpahan yang akan 

memenuhi setiap kebutuhan dan kerinduan kita. Orang yang memberikan finansialnya 

kepada Tuhan berhak menerima kembali untuk digunakannya. 

 

Hukum ke-12: Tuaian kita adalah mujizat 

Tidak ada pabrik yang dapat membuat benih untuk dapat memproduksi dengan 

sendirinya, bahkan tidak ada laboratorium yang pernah membuat benih yang dapat 

berlipat ganda dengan sendirinya pada masa tuaian. Hanya Tuhan yang dapat 



melipatgandakan benih. Injil Matius menyatakan bahwa ada mujizat yang tersembunyi 

yang ditaruh pada setiap benih (Mat 4:26-29). Alkitab menyatakan pelipatgandaan dalam 

beberapa tuaian. Allah terlibat dalam pengembalian yang kita alami dalam setiap tuaian. 

Allah melihat bahwa tuaian dimanifestasikan selaras dengan kita sebagai penabur yang 

telah menabur. 

Tuhan mengerti bahwa selalu ada waktu yang tidak nyaman dalam memberi. Itulah 

sebabnya mengapa Tuhan berkata dalam Pkh 11:4,6: “Siapa senantiasa memperhatikan 

angin tidak akan menabur; dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai ... 

Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu 

pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, 

atau kedua-duanya sama baik.” 

Seorang petani yang memperhatikan keadaan jasmaniah saja tidak akan pernah 

menabur benihnya. Tidak ada waktu yang sempurna untuk menabur. Prinsip yang sama 

berlaku bagi orang-orang percaya yang rindu memberikan persembahan bagi Kerajaan 

Allah. Kita harus menabur meskipun musimnya tidak nyaman. Amin (And). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengalaman penting yang dialami Bangsa 

Israel dari Mesir menuju Sion 

 

Banyak hal yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel selama mereka mengada-kan 

perjalanan dari Mesir ke Sion. Di bawah ini, kita akan melihat makna perjalanan mereka 

dengan kehidupan yang kita alami bersama dengan Tuhan Yesus, mulai dari kehidupan kita 

yang penuh dosa Hingga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan.   

 

1. PASKAH - Melambangkan tentang keselamatan 

“Inilah hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN, hari-hari pertemuan kudus, yang harus 

kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, 

pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi TUHAN.” (Im 23:4-5) 

Kehidupan bangsa Israel pada waktu di Mesir adalah sebagai budak. Dan itu terjadi 

selama empat ratus tahun, kemudian Allah menetapkan mereka untuk membebaskan 

keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dari perbudakan tersebut. Salah satu orang yang 

Tuhan pakai adalah Musa. Musalah yang menghadapi Firaun - Raja Mesir - untuk 

melakukan kehendak Allah. Musa dengan kuasa Allah, mendatangkan berbagai macam 

tulah atas Mesir sebagai hukuman. Setelah beberapa tulah di lepaskan, Firaun bersedia 

melepaskan bangsa Israel, tetapi ia menarik kembali keputusan itu setelah tulahnya hilang. 

Akhirnya tulah ke-10 dan tulah yang terakhir, tulah yang mengharuskan orang Mesir 

membiarkan orang Israel pergi. Allah kemudian mengutus malaikat kematian ke seluruh 

tanah Mesir untuk membinasakan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak 

hewan Mesir (Kel 12:12).  

Bangsa Israel pada waktu itu tinggal di Mesir, bagaimana mereka bisa luput dari 

malaikat ini? Tuhan memberikan perintah khusus kepada umat-Nya, untuk melindungi 

setiap keluarga Ibrani dan anak sulung mereka, yaitu mereka harus mengambil sebagian 

dari darah anak domba yang tanpa cacat untuk dipercikkan pada kedua tiang pintu dan 

ambang atas rumah mereka. Ketika malaikat melewati daerah itu, ia akan melewati rumah-

rumah yang tiang pintu dan ambang atasnya telah diperciki darah. Allah memberikan 



tanda darah itu bukan karena Ia tidak bisa membedakan orang Israel dari orang Mesir, 

tetapi karena orang Mesir menolak pesan darah ini akibatnya mereka mati, tetapi orang 

Israel percaya akan pesan itu, sehingga hidup. Disini Allah ingin mengajar umat-Nya 

tentang pentingnya ketaatan dan penebusan dengan darah. Ini juga mengajarkan setiap 

umat-Nya untuk mempersiapkan bagi “Anak Domba Allah” yang sekian abad kemudian 

akan menghapus dosa dunia (Yoh 1:29). Inilah yang disebut dengan PASKAH. 

PASKAH berasal dari bahasa Ibrani “Pesach” 

yang berarti “melewati.” Artinya Paskah adalah sebuah 

perayaan untuk menghargai bagaimana Allah 

melakukan hal yang dahsyat, dimana orang-orang 

Mesir di bunuh, tetapi pintu-pintu rumah orang Ibrani  

“dilewati.” Sejak saat itu umat Allah senantiasa 

merayakan Paskah setiap musim semi, sebagai 

tanggapan kepada perintah-Nya bahwa paskah merupakan “ketetapan untuk selamanya.” 

(Kel 12:14). Dan mereka selalu memperingati Paskah setiap tahun agar anak cucu mereka 

mengetahui bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari kebinasaan. (Kel 12:23-28). 

Di dalam Perjanjian Baru, ketika Yesus berusia 12 tahun, dia dibawa oleh orang tua-

Nya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saat perjamuan terakhir Yesus bersama 

dengan murid-murid-Nya di Yerusalem, sesaat sebelum di salib, itu merupakan perjamuan 

Paskah, dan Yesus sendiri disalibkan pada hari Paskah, sebagai Anak Domba Paskah itu 

yang membebaskan semua orang percaya dari dosa dan kematian.   

Arti rohani, Paskah bagi kita Gereja-Nya adalah gambaran dari karya keselamatan 

Allah bagi kita. Allah mengeluarkan orang Israel dari Mesir (gambaran dari dunia) bukan 

karena mereka itu layak, tetapi karena Ia mengasihi mereka dan setia kepada perjanjian-

Nya (Ul 7:7-10). Demikian pula, keselamatan yang kita terima dari Kristus sampai kepada 

kita melalui kasih karunia Allah, itu semua karena Dia mengasihi kita. Yesus dilambangkan 

sebagai Anak Domba Paskah yang tidak bercacat cela (tidak ada dosa di dalam diri-Nya dan 

Dia sempurna) disembelih dan darah-Nya tertumpah untuk menyelamatkan kita dari 

kematian dan murka Allah terhadap dosa. Ini berarti bahwa keselamatan dari Kristus 

hanya dapat diperoleh melalui “ketaatan yang disebabkan oleh iman” seperti orang Israel 



memercikkan darah pada tiang pintu dan ambang atasnya itu semua mereka lakukan 

dengan iman.  

Betapa berartinya Paskah bagi orang Israel. Bagaimana dengan keselamatan Yesus 

yang telah diberikan kepada kita? Sudahkah kita menghargai keselamatan itu? Sudahkah 

kita mempertahankan keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita? 

 

2. ROTI TIDAK BERAGI - Melambangkan tentang doktrin yang murni. 

Perayaan Roti Tidak Beragi ini diseleng-garakan oleh orang Israel setelah memasuki 

Kanaan. Mereka memperingati menyerahan umat Allah karena mereka telah di tebus dari 

Mesir.  

 

Matzo, salah satu jenis roti tak beragi yang dimakan 

selama Paskah 

 

 

Dikehidupan sehari-hari, ragi adalah bahan pembuat fermentasi pada adonan - 

seperti roti - agar adonan roti mengembang. Tapi selama masa raya Paskah, ragi dilarang 

disimpan dalam rumah apa lagi digunakan, dan digunakan untuk dipakai dalam segala 

korban persembahan kepada Tuhan. Selama Paskah orang Israel hanya boleh membuat 

roti tidak beragi. itu dikarenakan ragi adalah lambang dari dosa, dimana dosa memiliki 

cara kerja yang sama dengan ragi yang menjalar cepat keseluruh adonan sekalipun 

jumlahnya sangat kecil, seperti dosa. Sedangkan roti tidak beragi mengambarkan 

pertobatan, penolakan dosa dan penyerahan kepada Allah.  

Ragi dilarang selama perayaan Paskah. Selama minggu Paskah, ragi (Ibr. “Seor” = 

semua zat yang dapat mendatangkan fermentasi atau ragi) dan semua bahan yang kena 

ragi (Ibr. “Hamets” = yaitu segala sesuatu yang telah mengalami fermentasi atau beragi) 

harus dibuang dari rumah orang Israel. Selama Paskah orang Israel hanya memakan roti 

yang tidak beragi.  

Di dalam Perjanjian Baru, roti melambang-kan Firman Allah. Sedangkan ragi 

melambang-kan dosa, pencemaran, kemunafikan, dan doktrin palsu (Luk 12:1; Mat 16:6; 

12). Roti tidak beragi ini akan membawa kita kepada kesempurnaan. Setelah keselamatan 



(Paskah) kita akan memulai untuk perjalanan menuju Sion dengan bimbingan Firman 

Allah. Kita harus terus menerus hidup di dalam Firman Allah yang murni. Roti juga adalah 

simbol dari kekuatan.  

Arti rohani, bahwa untuk mendapatkan doktrin yang murni dan tidak tercemar 

oleh apapun (ragi), maka kita harus selalu makan Firman Allah dan memelihara terus 

Firman Allah itu.  

“Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan 

ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan 

kebenaran.” (I Kor 5:8) 

Paulus menasehati kita untuk menyingkir-kan ragi dari hidup kita namun agar kita 

memelihara kemurnian dan kebenaran. Intinya adalah bahwa kita harus menjauhkan diri 

dari “ragi-ragi” yang ada disekitar kita, seperti: pencemaran, doktrin palsu, dosa, dan dari  

pengaruh dunia ini. Sebagai umat pilihan Tuhan, harus hidup sebagai orang percaya harus 

dipisahkan untuk Allah.  

 

3. BUAH SULUNG - Menggambarkan baptisan air. 

Setelah orang Israel merayakan Paskah dan keluar dari Mesir, tiga hari setelah itu 

mereka diperintahkan Tuhan untuk merayakan Hari Raya Buah Sulung, yaitu hari untuk 

mempersembahkan hasil pertama dari hasil tanah mereka kepada Tuhan. Tapi karena 

mereka belum tiba di Sion dan belum bercocok tanam, maka mereka belum bisa 

melaksanakan hari raya ini. Tapi sesuatu terjadi di waktu yang perayaan ini, yaitu 

peristiwa menyeberangi Laut Merah.  

Setelah orang Israel merayakan Paskah dan keluar 

dari Mesir, kemudian mereka berjalan tiga hari menuju 

Laut Merah untuk dipisahkan dari Mesir (Kel 8:27). Saat 

bangsa Israel tiba di Laut Mati, sesuatu terjadi, ternyata 

Firaun dan bala tentaranya yang besar mengejar 

mereka. Keputusan sulit harus dihadapi Musa dan bangsa Israel, kembali ke Mesir maka 

mereka akan mati oleh tentara Firaun, tapi jika mereka melanjutkan perjalanan maka 

mereka akan mati tengelam di Laut Merah. Tetapi ternyata Tuhan melakukan mukjizat-Nya 



di sini, Laut Mati terbelah dan bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanan mereka tanpa 

harus berhadapan dengan pasukan Firaun.  

Arti rohani, Kita mengetahui bahwa untuk orang Israel dapat menyeberangi Laut 

Merah, maka mereka harus turun ke dasar Laut Merah yang telah terbelah dan keluar 

kembali dari dalamnya, dan ini berbicara tentang Baptisan Air.  

“Aku mau, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita 

semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 

Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.” (I 

Kor 10:2) 

Laut Merah adalah gambaran dari “mengalami kematian, dikuburkan dan bangkit 

bersama Kristus.” Saat seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat-nya 

(Proses keselamatan, yang digambarkan dengan Paskah) maka langkah berikutnya adalah 

menerima baptisan air. Setiap orang yang percaya harus dibaptis air. 

“Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu.” (Mrk 

1:4) 

Setelah orang Israel tiba di Sion, maka mereka mulai bercocok tanam. Pada waktu mereka 

panen, maka mulailah mereka merayakan Hari Raya Buah Sulung secara fisik, yaitu dengan 

mempersembahkan hasil pertama mereka kepada Tuhan. Ini menubuatkan tentang 

kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang adalah buah sulung dari orang-orang beriman yang 

sudah mati dan dibangkitkan.  

“...bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari 

orang-orang yang telah meninggal.” I Kor 15:20  

Ini melambangkan buah kehidupan lama dengan segala dosanya telah dikuburkan 

(dalam baptisan), dan hidup baru di dalam Kristus di mulai. Menyerahkan seluruh 

kehidupan kita kepada Tuhan. Kemudian, Hari Raya Buah Sulung adalah hari dimana orang 

Israel mengakui bahwa panen hasil bumi itu berasal dari Tuhan. Jadi hasil pertama panen 

mereka harus diserahkan kepada Tuhan. yang menunjuk kepada penyerahan seluruh 

kehidupan orang percaya kepada Tuhan.  

 

 

 



4. PENTAKOSTA - Melambangkan baptis-an Roh Kudus.  

Setelah Laut Merah, orang Israel sampai di gunung Sinai di bulan ke-3, yaitu pada 

perayaan Pentakosta (Shavout). Pengalaman Pentakosta adalah untuk menguatkan mereka 

untuk melalui padang belantara menuju Tanah Perjanjian/ Sion. Di Sinai mereka 

mendapatkan semua tanda yang menyertai baptisan Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta 

adalah nubuatan atau gambaran dari Pencurahan Roh Kudus. Di Sinai mereka melihat api 

Allah, mendengar suara Allah, memperoleh kecukupan atas kebutuhan mereka, mukjizat-

mujizat, kesem-buhan, dan mereka sadar akan hadirat 

Allah. Di Sinai mereka bisa menari dan bersukacita 

dengan gembira - walaupun mereka masih berada di 

padang belantara.  

Beberapa orang memilih untuk tinggal di Mesir. 

Beberapa orang lagi bahkan mereka tidak mau 

menerima baptisan air dan tidak pernah berhasil 

melalui Laut Merah. Beberapa orang menolak untuk 

sampai di Sinai (Pentakosta). Mereka yang menolak 

berjalan hingga ke Sinai tidak pernah mengalami apa 

yang Allah sediakan di Sinai. Tapi yang lebih 

mengerikan adalah, beberapa orang Israel telah meninggal-kan Mesir tapi “Mesir” tidak 

pernah meninggal-kan mereka. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian 

menyembah patung lembu emas dan melakukan percabulan. 

Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang terus naik ke tingkat yang lebih tinggi hingga 

berhasil, bukan menurun hingga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah! 

Setelah Sinai terdapat proses padang belantara. Tujuan padang belantara adalah 

mengenyahkan ragi dan “Mesir” dalam hidup orang Israel. Ragi adalah tipe dari 

kemunafikan dan doktrin palsu. Dan semuanya itu seharusnya dihancurkan pada hari 

Pentakosta.   

Di Perjanjian Baru, Hari Raya Pentakosta akhirnya digenapi, yaitu saat dicurahkannya 

Roh Kudus ke atas murid-murid Tuhan Yesus Yesus (Kis 2:1-4) di kamar loteng, yang 

harinya bertepatan dengan Perayaan Hari Raya Pentakosta. Baptisan Roh Kudus diberikan 



tidak hanya kepada para rasul, melainkan diberikan kepada semua orang yang mau 

menerima-Nya.  

Arti rohani, Setelah melalui proses baptisan air, perjalanan kehidupan orang percaya 

tidak hanya sampai disitu, Yohanes Pembaptis bernubuat:  

“Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang 

kemudian dari padaku lebih berkuasa dari padaku dan aku tidak layak melepaskan kasut-

Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.” (Mat 3:11) 

Dari perkataan Yohanes Pembaptis ini kita tahu bahwa setelah baptisan air, maka orang 

percaya akan mendapat baptisan Roh Kudus, dan baptisan api (yang berbicara tentang 

PROSES padang belantara). Baptisan Roh Kudus akan memberikan orang percaya kuasa, 

kemampuan untuk mendengar suara Allah, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, 

memperoleh kecukupan atas kebutuhan kebutuhan, melakukan mujizat-mujizat, 

menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, memberi keberanian memberitakan 

Injil, dan memberikan kesadaran akan hadirat Allah. Dengan kuasa Roh Kudus, orang 

percaya akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dengan bahasa-bahasa yang 

baru, dengan tarian, alat-alat musik, lagu-lagu baru, sukacita dan bergembira.  

Itu semua adalah tanda-tanda tahapan gunung Sinai, yaitu dipenuhi dengan Roh Kudus, 

seperti yang terjadi pada hari Pentakosta di kamar loteng. Kita harus dipenuhi Roh Kudus, 

karena inilah yang akan menyucikan kita dan memampukan kita untuk melalui proses 

berikutnya, yaitu proses padang belantara (baptisan api). Hanya mereka yang dipenuhi  

Roh Kudus yang akan sanggup melewati proses padang belantara (pemurnian). 

 

 

 



5. PENIUPAN SERUNAI - Melambangkan suara Allah untuk menyampaikan hal-

hal yang baru.  

Allah sedang berbicara kepada umat-Nya untuk 

bergerak maju dari padang belantara ke Tanah 

Perjanjian dan terus sampai ke Sion, tempat 

perhentian Allah. Setelah sampai di Sinai lalu 

bergerak maju ke padang belantara, tapi karena 

panjangnya perjalanan, maka sesekali mereka 

berkemah di padang belantara.  Tapi Allah tidak 

pernah bermaksud agar umat-Nya berkemah di sana, 

melainkan untuk terus maju. 

Setelah dari Kadesy akhirnya mereka bergerak 

maju ke Dataran Moab. Di sana mereka memperingati 

Hari Raya Peniupan Serunai. Di Israel serunai ditiup karena 3 alasan: 

1.  Ketika Allah ingin menyampakan hal yang baru. 

2. Ketika perkemahan itu harus meneruskan perjalanan. 

3. Ketika ada bahaya perang (Bil 10:1-10) 

Kita memang perlu mengatakan, “Kita harus bergerak dan meneruskan perjalanan,” 

tetapi pada kenyataannya adalah “Ke mana?” Israel pada saat itu masih berada di padang 

belantara. Mereka telah berkemah di Sinai (Pentakosta) selama beberapa waktu. Mereka 

berkelana tidak menentu di padang belantara. Akhirnya mereka menyeberangi sungai 

Yordan (penyunatan) dan mengusir ke tiga puluh satu raja-raja (penguasa kehidupan yang 

berpusat pada diri sendiri), agar dapat mendiami Gunung Sion.   

Arti rohani, Allah ingin gereja Tuhan bergerak maju dan meneruskan perjalanan dan 

meninggalkan hal-hal yang lama. Allah tidak ingin melihat Gereja-Nya hidup dalam 

kehidupan yang nyaman di mana segala sesuatu telah tercukupi. Pertolongan Allah selalu 

ada. Tetapi Allah ingin agar anak-anakNya lebih dekat dengan-Nya sehingga Allah dengan 

mudah dapat menyampaikan hal-hal yang baru, yang hanya dimengerti oleh mereka yang 

dekat dengan-Nya.  



“Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan 

menjawab engkau dan akan memberitahukan 

kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak 

terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui.” 

(Yer 33:3) 

Allah ingin kita Gereja-Nya terus 

bergerak maju, dipenuhi, mendengar, dan 

mengikuti aliran dan gelombang Roh Kudus.  

 

6. PENDAMAIAN - Menggambarkan kehidupan di seberang Yordan, di Gilgal dan 

di pertempuran dengan ketiga puluh satu raja. 

Kejadian ini terjadi setelah orang Israel menyeberangi sungai Yordan (kehidupan yang 

tersalibkan), disunat di Gilgal, melakukan peperangan dengan ketiga puluh satu raja. Raja-

raja ini melambangkan keakuan yang harus dibinasakan dengan pedang.  

Pemurnian terjadi setelah orang Israel menghadapi ujian-ujian yang Tuhan berikan 

selama mereka mengadakan perjalanan dari Mesir. Ini terjadi setelah mereka berada di 

Sinai (Pentakosta). Di Pentakosta ini ada semua ragi (kemunafikan, dosa dan doktrin 

palsu). Tetapi sudah saatnya untuk bergerak maju ke Yordan.  

Di dalam Imamat 16 dikatakan bahwa 2 kambing harus dipilih, kemudian Imam berdoa 

sebagai tanda bahwa semua dosa umat ditaruh di atas kambing dan seseorang akan 

membawa kambing itu keluar dari perkemahan. Ini berbicara bahwa Allah mengangkat 

dosa umat-Nya di hari pendamaian sehingga perkemahan itu menjadi bersih. Gereja bersih, 

orang Kristen bersih. 

Hari pendamaian biasanya dikaitkan dengan penderitaan, ujian dan penghapusan dosa 

dari diri umat-Nya agar mereka dapat datang ke dalam hadirat-Nya dalam suatu keadaan 

yang bersih. Ini yang diberi istilah dengan “Pengalaman Yordan”.  

Setelah menyeberangi Yordan, mereka sampai di Gilgal dan di sunat di sana. Setelah di 

sunat mereka sangat berubah dan tidak sama lagi dengan mereka yang sebelumnya. 

Mereka tidak ingin kembali lagi ke Mesir. Sesuatu telah terjadi di dalam hati dan roh 

mereka. Mereka lalu memerangi ketiga puluh satu raja.  



Arti rohani, setelah kita menerima Roh Kudus, kita akan di murnikan oleh Tuhan, 

untuk dapat datang ke hadiratnya dengan keadaan yang bersih. Dikatakan bahwa setelah 

mereka menyeberangi sungai Yordan, maka mereka di sunat di Gilgal. Ini melambangkan 

bahwa ada penyunatan di dalam roh kita, kita akan memiliki hati yang baru, yang 

memberikan keberanian untuk mengalahkan segala keakuan yang ada di dalam diri kita.  

Tanpa penyunatan, bangsa Israel tidak mungkin sampai ke Tanah Perjanjian, tanpa 

kekudusan kita tidak akan sampai kepada kemuliaan Tuhan.  

 

7. PONDOK DAUN (Hari raya Panen) - Menggambarkan Sion ketika Daud 

merebutnya, kemuliaan Tuhan kemudian di bawa ke dalam bait Salomo.  

Yosua hanya mampu memimpin mereka ke dalam perhentian yang separuh berhasil, 

karena bangsa Israel malas untuk merebut seluruh tanah perjanjian. Bukan hanya itu, 

mereka juga akhirnya mengadakan persekutuan dengan musuh-musuh yang seharusnya 

mereka tumpas dan puas untuk hidup berdampingan dengan mereka.  

Generasi berikutnya mampu untuk merebut seluruh Tanah Perjanjian adalah Daud, 

orang yang berkenan di hati Allah. Dia muncul dan merebut kubu pertahanan dan terakhir 

di tanah itu termasuk Gunung Sion. Hanya Daud yang berhasil membawa bangsa Israel 

untuk masuk ke hari raya yang ke-7 dan merupakan hari raya yang terakhir. Pada hari raya 

ini menurut kebiasaan mereka bahwa setiap orang Israel meninggalkan rumah dan untuk 

sementara tinggal di pondok daun atau tenda yang dibuat dari cabang/ranting-ranting 

pohon selama 7 hari. Untuk mengingatkan mereka akan kebaikan Allah kepada mereka 

selama mereka berada di padang gurun ketika mereka belum mempunyai tempat tinggal 

tetap.  

Arti rohani, Hari Raya Pondok Daun adalah hari raya terbesar bagi Israel. Secara 

rohani, itu berbicara tentang pencurahan Roh Kudus yang terakhir atas gereja di hari-hari 

terakhir. Hari Raya Pondok Daun terjadi ketika gereja telah sampai ke Gunung Sion. 

Kemanakah gereja di panggil menurut Ibr 12:22 dan Ibr 12:18? Ke Sion. Kita dipanggil 

tidak untuk tinggal di Gunung Sinai yang adalah hari pentakosta (pencurahan Roh Kudus) 

yang mengambarkan gerakan karismatik. Tetapi kita dipanggil ke Sion. Sion berbicara 

tentang kesempurnaan. Bila kita mempelajari tentang Sion, maka kita akan menemukan 

bahwa itu adalah tempat pencurahan Roh Kudus yang terakhir. 



Bertahun-tahun kemudian Daud merebut Gunung Sion, kubu pertahanan terakhir dan 

mendirikan tabernakelnya di sana. Sion adalah tempat kediaman Allah yang spesial. 

Kemuliaan yang ada di sana tidak hanya memenuhi Bait Allah dan Israel, tetapi juga meluas 

sampai ke bangsa-bangsa di dunia. 

 

Kesimpulan 

Perjalanan bangsa Israel dibagi menjadi 3 bagian utama dengan tiga pemimpin 

utama. Musa adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Sinai lalu ke 

Yordan. Ia meninggal di sana. Yosua adalah orang yang membawa mereka menyeberangi 

Yordan dan masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah pusaka mereka.  Yosua tidak 

membawa mereka masuk ke dalam perhentian yang sepenuhnya, karena umat itu malas 

dan menyisakan banyak musuh di tanah itu (Yos 13:1; 18:2-3). Daud, dia bangkit merebut 

kubu pertahanan Sion, yang menjadi tempat perhentian Allah. Ia merebut Sion dan 

meletakan tabut perjanjian Allah di sana, perjalanan itu memakan waktu 443 tahun untuk 

mencapai Gunung Sion. Ini adalah gambaran dari tujuan akhir dari Gereja Tuhan. Roh Allah 

yang akan memampukan Gereja-Nya untuk menyelesaikan perjalanan ini seluruhnya 

dalam generasi kita. (Sh) 

Dari berbagai sumber 

 

 


