
 



Pesan Gembala 

TAHUN AYIN ZAYIN 
TAHUN PENUAIAN JIWA & TAHUN PEDANG SEDANG TURUN 

 
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 15:15-18,  

“Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis: 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.”  

DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud. Pada waktu Tuhan memanggil 

Gembala Pembina untuk menjadi hamba-Nya, Tuhan memberikan Gembala Pembina satu 

tugas khusus yaitu menjadi alat-Nya untuk merestorasi Pondok Daud, tapi jika kita melihat 

ayat di atas maka yang merestorasi Pondok Daud itu adalah Tuhan Yesus sendiri, kita 

Gereja-Nya hanya alat-Nya saja.  

Mengapa Tuhan Yesus ingin merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang dan 

segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang Ku-sebut milik-Ku akan mencari Tuhan. Itu 

artinya restorasi Pondok Daud bertujuan agar supaya semua bangsa diselamatkan!  

Gereja GBI Jl. Gatot Subroto (yang merupakan induk dari GBI Sukawarna) Tuhan 

ijinkan berdiri supaya menjadi penuai jiwa-jiwa. Itu artinya kita semua. Kita diminta untuk 

menjadi penuai  jiwa-jiwa di akhir jaman.  

 

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PONDOK DAUD? 

Ada dua pengertian yang Tuhan berikan kepada Gembala Pembina selama ini:  

Pertama, dalam 25 tahun pertama berdirinya GBI Jl. Gatot Subroto, Tuhan memberikan 

pengertian bahwa Pondok Daud adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama 

dalam unity siang dan malam.  

Kedua, memasuki 25 tahun kedua Tuhan tambahkan pengertian bahwa Pondok 

Daud adalah Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai gaya 

hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam dan 

melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini.  

 

Kita juga harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apa kehendak Tuhan 

pada zaman ini? PENTAKOSTA YANG KETIGA! Ini berbicara tentang penuaian jiwa-jiwa. 

Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang 



untuk kali yang kedua. Jadi kita harus memiliki tujuan yang sama dengan hati Tuhan, 

Gembala Pembina dan visi Gereja ini di akhir jaman, yaitu menjadi penuai jiwa-jiwa. 

Apa yang harus kita persiapkan sebagai penuai jiwa-jiwa?  

1. Kita harus menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya kita akan banyak 

melakukan peperangan secara rohani dan kita harus keluar sebagai pemenang!  

2. Kita harus hidup dalam penyembahan dan hidup intim dengan Tuhan. Berdoa, memuji, 

menyembah dalam unity siang dan malam. 

 

Di dalam Alkitab, Daud dikatakan sebagai prajurit yang gagah perkasa dan dia juga 

adalah seorang pemazmur yang disukai di 

Israel. Kesukaannya adalah berdoa, memuji, 

menyembah Tuhan dan dia begitu intim 

dengan Tuhan. Dia sangat berkenan di hati 

Tuhan. Tuhan sendiri berkata: 

“Aku telah menemukan Daud bin Isai, 

seorang yang berkenan di hati-Ku dan yang 

melakukan segala kehendak-Ku.” (Kis 13:22).  

Kehendak Tuhan yang mana sehingga 

Daud berkenan di hati Tuhan? Alkitab berkata: 

“Daud melakukan kehendak Allah pada 

zamannya.” (Kis 13:36).   

Tuhan memanggil Gereja-Nya disetiap jaman dengan tujuan-Nya yang spesifik. Dan 

kita, Gereja akhir jaman ditentukan untuk menjadi penuaian besar yang akan terjadi 

sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. 

 

TAHUN AYIN ZAYIN – 5777  

Menurut kalender Ibrani, periode tanggal 3 Oktober 2016 s/d 20 September 2017 

adalah tahun 5777 yang disebut dengan Tahun Ayin Zayin (atau “tujuh puluh” dan “tujuh” / 

77). Setiap alfabet Ibrani memiliki arti tersendiri:  

- AYIN (    ) 

Ayin adalah angka 70 yang berbicara tentang sebuah mata, yaitu mata Tuhan dan 

juga mata kita. Kalau Saudara membaca dari Mazmur 32:8 dan Mazmur 33:18, dikatakan 

“Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka 

yang berharap akan kasih setia-Nya.” Dia mau me-nasehati, Dia mau mengajar, Dia mau 

menuntun apa yang harus kita lakukan ke depan ini.  

 

- ZAYIN (   )   

Zayin adalah angka 7 dan artinya adalah: 

I.  PEDANG  

Pedang berbicara tentang: 



1.  Peperangan Rohani 

 “Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan 

tergantung pada penasihat yang banyak.” (Ams 24:6)  

“Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang.” Perencanaan dibuat 

untuk mengetahui kekuatan dan strategi musuh kita, yaitu iblis. Oleh karena itu kita harus 

tahu tentang musuh kita, baik kekuatan maupun kelemahannya, kalau kita sudah 

mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan 

musuh, maka kita akan bisa berperang 

dengan perencanaan tadi.  

“Kemenangan tergantung pada 

penasehat yang banyak.” Kemenangan kita 

tergantung kepada Penasihat Yang Ajaib! 

Namanya Tuhan Yesus Kristus!  

Efesus 6:11-13, “....karena perjuangan 

(peperangan) kita bukan melawan darah dan 

daging (artinya bukan saudara kita atau 

sesama manusia), tetapi melawan Iblis dan antek-anteknya!” Jadi kenakanlah seluruh 

perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat Iblis dan 

kita keluar sebagai pemenang! Kekuatan kita adalah saat kita mengenakan seluruh 

perlengkapan Allah, dan kekuatan iblis adalah tipu muslihatnya. Tetapi tipu muslihat iblis 

itu dapat kita lawan saat kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. 

 

a. Mengenakan SELURUH (bukan sebagian) perlengkapan senjata Allah 

Firman Tuhan dengan jelas berkata, “Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah.” 

Kalau Saudara menghilangkan satu saja, maka Saudara akan kalah. Karena firman Tuhan 

adalah Penasehat Yang Ajaib yang selalu menasehati kita. Berikut adalah selengkap senjata 

Allah:  

 

• Berdiri tegap  

Artinya, jangan tawar hati. Amsal 24:10 berkata: “Jika engkau tawar hati pada masa 

kesesakan, kecillah kekuatanmu.”   

 

• Berikat pinggang kebenaran (Truth)  

Artinya kita harus hidup benar sesuai dengan Firman Tuhan.  

 

• Berbaju zirah keadilan (Righteous-ness)  

Artinya kita harus bertindak benar kepada orang lain dan menganggap orang lain 

lebih daripada kita. 

 

 



• Berkasut kerelaan untuk memberi-takan Injil damai sejahtera (Gospel) 

Menginjil itu bukan hanya tugas para pendeta saja, melainkan menjadi tugas kita 

semua orang percaya. Di mana saja dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menginjil. 

Menginjil artinya memberitakan tentang Tuhan Yesus. Memberitakan tentang Tuhan Yesus 

itu bisa kita lakukan melalui kehidupan kita, sehingga orang lain melihat kita seperti dia 

melihat Tuhan Yesus. Lakukanlah itu setiap hari; baik di tempat kerja, di keluarga, dan di 

mana saja kita berada. 

 

• Perisai iman (faith) 

Dengan perisai iman kita dapat mema-damkan semua panah api dari si jahat.  

 

• Menerima ketopong keselamatan (Salvation) 

Kita harus yakin bahwa kita sudah selamat. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir; 

di dalam Warta Gereja itu diulang-ulang pelajaran tentang keselamatan. Tujuannya adalah 

supaya kita tidak diseleweng-kan oleh bermacam-macam pengajaran yang salah tentang 

arti keselamatan. 

 

• Pedang Roh, yaitu Firman Allah  

Pedang Roh adalah Firman Tuhan. Ketika 

Tuhan Yesus melawan iblis, Dia selalu berkata, “Ada 

tertulis, Ada tertulis (lalu disebutkan Firman Tuhan).” 

Itulah mengapa kita harus selalu membaca Alkitab 

(Firman Allah), yaitu agar kita memiliki pedang Roh 

untuk melawan si jahat. Jika kita tidak pernah 

membaca Alkitab, bagaimana kita bisa mengalahkan 

iblis? Tanpa Firman Allah kita tidak memiliki senjata 

sama sekali. 

 

• Doa dan Permohonan 

“Berdoalah setiap waktu di dalam Roh 

(berbahasa roh) dan berjaga-jagalah di dalam doamu 

itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya 

untuk segala orang Kudus.”  

Jadi yang harus kita lakukan adalah : 

a. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh 

b. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya 

untuk segala orang Kudus. 

c. Berdoalah senantiasa 



Jika kita tidak berdoa maka kita sepertinya menyerah kepada musuh. Memang 

dikatakan bahwa doa ini sebagai senjata, tetapi bukan hanya sebagai senjata saja, doa 

merupakan bagian dari peperangan itu sendiri. 

 

b. Membaca Mazmur 91 

Memperkatakan firman adalah penting. Jika kita membaca atau memperkatakan 

Mazmur 91, maka situ dengan jelas dikatakan bahwa jika kita menjadikan Tuhan sebagai 

tempat pelindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita akan keluar sebagai pemenang 

asalkan hati kita selalu melekat kepada Tuhan.  

Kepada orang yang seperti ini, Tuhan katakan, “Aku akan meluputkan engkau, 

membentengi dari sakit-penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, 

kedahsyatan malam.” Tuhan akan berperang ganti Saudara.  

‘Jerat penangkap burung’ mungkin setiap kita punya seseorang yang tidak senang 

dengan kita dan kadang-kadang hal seperti itu tidak kita sadari, lalu orang itu membuat 

jebakan-jebakan. Hari-hari ini keadaan manusia semakin jahat. Kita harus benar-benar 

berhati-hati terhadap jebakan-jebakan atau ‘jerat penangkap burung’ tadi. Hanya Tuhan 

yang dapat melindungi kita,  sebab kita sendiri tidak tahu apa dan dimana adanya jebakan 

itu.  

‘Kedahsyatan malam’ itu berbicara tentang kejahatan-kejahatan, seperti: pembunuhan, 

pemerkosaan, perampokan dan lain-lain. Tuhan akan melindungi kita asalkan kita 

menjadikan Dia tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita dan memiliki hati yang 

terus menerus melekat kepada-Nya.  

 

c.  Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh 

Dalam Wahyu 2 dan 3, pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat atau 7 gereja-Nya, 

itu selalu diakhiri dengan kata-kata, “Barangsiapa bertelinga, hendaklah mendengarkan 

apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat.” Kita harus perhatikan dengan 

sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan kepada kita hari-hari ini dan melakukannya. 

Kalau kita telah melakukan itu, Tuhan katakan, “Barangsiapa menang....” barulah kita 

mendapatkan hadiah.  

 

2. Penderitaan, bencana, masa-masa yang sukar, dan peperangan 

Arti pedang yang berikutnya adalah penderitaan, bencana, masa-masa yang sukar, 

dan peperangan.  

Pada bulan Juli yang lalu, ketika Gembala Pembina bersama dengan adiknya Pdt. 

Kristina Faraknimella di Korea, tiba-tiba adiknya melihat ada sebuah pedang besar turun! 

Dia tidak mengerti kalau tahun ini disebut TAHUN PEDANG. Ayin Zayin adalah Tahun 

Pedang. Dan Tuhan berkata kepadanya, “Aku akan memisahkan antara kambing dan 

domba!” Ini berbicara tentang gereja.  

 



Hal ini dikonfirmasikan oleh seorang 

pendoa syafaat lain pada saat kita mengadakan 

ulang tahun yang ke-28 di SICC, dia melihat satu 

penglihatan yang sama, yaitu pedang yang besar 

sedang turun dan Tuhan katakan, “Aku sedang 

memisahkan antara holy dan unholy!” Pesan 

Tuhan kepada gereja-Nya dan kepada dunia 

bahwa pedang akan turun. Gereja Tuhan hari-hari 

ini akan dipisahkan antara kambing dan domba, 

atau antara mereka yang holy (kudus) dan unholy 

(tidak kudus).  

Kalau kita melihat literatur daripada orang Yahudi yaitu pada kitab Talmud, maka 

dikatakan disana “Setelah Bloodmoon yang jatuh pada hari raya orang Yahudi atau yang 

disebut dengan hari raya Alkitabiah, maka pedang atau perang akan turun ke dunia.” Dan 

ini benar. Kalau kita melihat “tetrad bloodmoon” yang terakhir di tahun 2015, apa yang 

terjadi?  

• 15 April 2014, Hari raya Paskah. Hamas perang besar melawan Israel. 

• 08 Oktober 2014, Hari raya Pondok Daun. Ada kerusuhan di depan mesjid Al-Aqsa. 

Serangan di sinagoge. Bentrok aparat keamanan dengan pemuda Palestina di kota Nablus, 

tetapi itu tidak menjadi masalah besar.  

• 04 April 2015 dan 28 September 2015 tidak terjadi apa-apa. Sepertinya tidak terjadi apa-

apa.  

Ternyata di antara tahun 2014 sampai tahun 2015 tepatnya di bulan Nopember 

2014, ada sebuah penglihatan yang didapatkan oleh Chuck Pierce dan oleh Rick Ridings.  

Chuck Pierce, pada bulan Nopember 2014 melihat seekor naga sedang melayang-

layang di atas Israel. Tuhan memberikan pengertian bahwa akan ada banyak konflik dalam 

beberapa bulan mendatang, tetapi kita bisa menghentikan keinginan naga itu, yaitu melalui 

doa.  

Ternyata bukan hanya Chuck Pierce yang 

mendapatkan penglihatan seperti itu, Rick 

Ridings, salah satu pemimpin Rumah Doa di 

Yerusalem juga melihat hal yang sama, ada seekor 

naga yang menghembuskan api besar sedang 

mengelilingi Temple Mount di Yerusalem. Melalui 

penglihatan tersebut, Rick Ridings diberikan satu 

pengertian bahwa naga itu akan melakukan 

kerusuhan-kerusuhan yang lebih besar dan 

meluas. Tiba-tiba dia melihat ada 2 kata di langit, “NOT NOW!” Dan ada sebuah kaki besar 

turun dari surga, menjepit naga itu ke tanah. Lalu Tuhan menjulurkan tangan, kaki naga itu 

dibelenggu, dan dipenjarakan di bawah tanah di ujung Timur dari Temple Mount.  



Setelah itu pada tanggal 4 September 2014, Rick Ridings melihat naga yang 

dipanjarakan itu menjerit dan berupaya untuk keluar dari penjara bawah tanah yang gelap 

dimana roh-roh akan keluar dari mulutnya dan dari kungkungan penjara untuk menghasut 

terjadinya teror. Tuhan sepertinya meminta kita untuk menutup naga dan berupaya 

mendiamkan naga itu, untuk periode waktu ini. Apakah naga itu akan selamanya 

dipenjarakan disana? TIDAK. Berapa lamakah periode waktu ini? Tidak ada seorangpun 

yang tahu akan hal ini. 

 

3. Murka Tuhan 

Gereja Tuhan harus sungguh-sungguh menangkap isi hati Tuhan agar tidak terkena 

murka-Nya. Lakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki, agar kita tidak mengalami hal-hal 

yang tidak perlu kita alami. Jangan hanya karena kebebalan kita; karena kita tidak mengerti 

lalu menolaknya maka kita harus mengalami hal seperti itu.  

 

4. Keruntuhan 

Beberapa keruntuhan akan mendahului akhir jaman, antara lain: 

a.  Keruntuhan Ekonomi  

Gembala Pembina membaca koran Kompas tanggal 27 September 2016, dikatakan, 

“Ekonomi Tiongkok turun, kondisi global terancam!” Saat ini Tiongkok memang salah satu 

penentu ekonomi dunia, jika ekonomi negara ini runtuh akan menyeret dunia kepada krisis 

global.  

Kondisi ekonomi dunia memang di-ambang keruntuhan, kita hidup diakhir jaman 

dan itu memang harus terjadi.  

 

b. Keruntuhan Moral 

Jika kita melihat moral dari orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, rasanya 

kondisinya sudah lebih buruk dari moral orang-orang Sodom dan Gomora. 

 

c.  Keruntuhan Pengenalan Akan Tuhan 

Hari-hari ini banyak orang Kristen yang suam-suam 

kuku. Seperti pesan Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Jemaat 

di Laodikia itu orang-orang yang kaya, mereka adalah 

pedagang-pedagang emas. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan 

kamu ini suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, karena 

kamu sendiri berkata, Aku kaya, aku sudah memperkaya 

diriku, aku tidak perlu apa-apa sehingga akibatnya mereka 

menjadi suam-suam kuku. Dan Tuhan berkata, “AKU akan 

memuntahkan engkau dari mulut-KU!” Berhati-hatilah! 

Hari-hari ini semua hal selalu diarahkan ke yang 

namanya sukses yang hubungannya dengan uang dan 



kekayaan secara materi tadi. Mereka tidak mengajarkan kalau sukses itu hidupnya harus 

kudus. Tidak pernah ada seminar yang bertema, “Bagaimana Caranya Meraih Sukses 

dengan Hidup Kudus”, tetapi selalu tentang: “Bagaimana Meningkatkan Karir Sebagai 

Bussinessman”, dan lain-lain yang sejenis itu. Semua berlomba-lomba ke arah sana. Ini 

terjadi pada jemaat di Laodikia, orang seperti ini akan membuat orang menjadi suam-suam 

kuku.  

 

Perumpamaan seorang Penabur 

Ingatkah Saudara tentang perumpaan tentang seorang penabur? Tuhan Yesus 

berkata “Ada seorang penabur yang menabur benih.”  

• Yang pertama jatuh di pinggir jalan, artinya firman Tuhan jatuh pada waktu diberitakan, 

tapi orang itu tidak mengerti.  

 

• Yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ketika mendengar firman Tuhan, dia 

langsung berkobar-kobar tapi tidak bertahan lama sebab dikatakan akarnya pendek. Jadi 

begitu benih yang sudah tumbuh ini berakar pendek dan mengalami penganiayaan kepada 

firman itu maka orang seperti ini akan langsung murtad. 

 

• Yang ketiga jatuh di antara semak duri. Kali ini tumbuh, mungkin akarnya cukup panjang, 

tetapi dalam perjalanannya mungkin dia terjepit oleh 

semak duri. Ini berbicara tentang orang yang tadinya 

bertumbuh tapi sayang dia terjepit oleh kekuatiran, 

tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup yang mana 

hari-hari ini sedang terjadi, akhirnya tidak berbuah 

dan mati.  

 

• Yang keempat jatuh di tanah yang baik. dia 

betumbuh, berkembang dan berbuah menghasilkan 

30x, 60x dan 100x lipat. 

 

Tuhan Yesus bekata “Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. 

Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar 

Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.” (Yoh 15:5) Setiap ranting yang berbuah akan 

dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Tapi ranting yang tidak berbuah akan 

dipotong dan dibuang, kemudian kering dan dikumpulkan orang untuk dibakar. Berhati-

hatilah! 

 

5. Musim yang Ekstrim 

Jika Saudara membaca dari II Kor 13:11b “...usahakanlah dirimu supaya sempurna.” 

Kita menjadi sempurna kalau kita hidup intim dengan Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan 



itu artinya sikap hidup kita itu ekstrim. Ektrim yang dimaksud sekarang ini adalah 'gila-

gilaan'.  

• Di dalam mengejar Tuhan harus ekstrim.  

• Berdoa, memuji dan menyembah Tuhan itu harus ekstrim!  

• Baca Alkitab harus ekstrim!  

• Mendeklarasikan firman-Nya juga harus ekstrim. 

• Ketaatan jika Tuhan berbicara maka respon kita harus ekstrim!  

Tanpa itu semua maka segalanya tidak akan jadi sempurna. Waktunya sudah dekat. 

Dia akan datang segera. “Aku datang segera!” 

 

II. SABAT 

Zayin (tujuh) juga berbicara tentang Sabat, sebab hari ke-7 adalah hari beristirahat, 

dan hari perhentian. Ini mengandung arti rohani bahwa tahun ini kita harus banyak dalam 

hadirat Tuhan, hidup dalam penyembahan, intim dengan Tuhan dan hidup dipimpin oleh 

Roh Kudus. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini untuk memasuki musim ini.  

 

III. PENUAIAN 

Huruf Zayin kuno  menggambarkan alat untuk pertanian yang mirip dengan cangkul 

untuk membajak dan memotong. Huruf Zayin juga dapat diartikan PENUAIAN.  

Seorang hamba Tuhan yang bernama Chuck Pierce berbicara tentang Tahun Ayin Zayin 

sebagai berikut : 

• Ini adalah tahun pedang 

• Ini adalah tahun peperangan 

• Ini adalah tahun penyembahan 

• Ini adalah tahun penuaian 

 

IV. KAIROS TUHAN UNTUK PENUAIAN JIWA 

Seorang hamba Tuhan bernama Cindy Jacob pada tanggal 17 Agustus yang lalu, 

ketika berada pada acara “Impact Conference” di Emporium Pluit, Jakarta, bernubuat 

tentang Gembala Pembina sbb: “Ini adalah waktu penuaian! ini adalah waktu penuaian! Ini 

adalah waktu menuai untuk bangsa-bangsa. Dan pesan pemulihan Pondok Daud akan 

membuka penuaian di bangsa-bangsa!”  

Yoh 21:1-14 Disitu Tuhan membukakan kunci 

penuaian jiwa-jiwa. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia 

menampakkan dirinya kepada murid-murid-Nya di 

pantai danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon 

Petrus, Tomas, Natanael, anak-anak Zebedeus dan dua 

orang murid lainnya.  

Petrus berkata kepada mereka: “Aku pergi 

menangkap ikan.” Kata mereka kepadanya: “Kami 



pergi juga dengan engkau.” Ikan berbicara tentang jiwa-jiwa. Dikatakan bahwa malam itu 

mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai; akan 

tetapi murid-murid itu tidak tahu, bahwa itu adalah Yesus.  

 

Kata Yesus kepada mereka: “Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?” 

Jawab mereka: “Tidak ada.” Maka kata Yesus kepada mereka: “Tebarkanlah jalamu di 

sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh.” Lalu mereka menebarkannya dan 

mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yang luar biasa adalah mereka 

tidak tahu kalau itu adalah Tuhan Yesus, tetapi mereka taat kepada perintah Tuhan dan 

melakukan itu semua. Dan oleh karena mereka taat maka mujizat terjadi. Seratus lima 

puluh tiga ikan besar-besar mereka dapatkan dan jalanya tidak koyak. Dan untuk 

membawa ikan sebanyak itu ternyata tidak bisa menggunakan satu perahu, mereka harus 

dibantu oleh perahu-perahu lain. Apa artinya? Artinya Tuaian yang ada dihadapan kita 

sangat banyak, Gereja kita tidak bisa melakukannya sendirian, kita harus bekerja sama 

(unity) dengan gereja-gereja lain. Saat unity terjadi maka kekuatan Gereja Tuhan sangat 

besar. 

 

Kunci Penuaian  

• Hidupnya intim dengan Tuhan.  

Karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang hidupnya intim dengan 

Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan itu memiliki hubungan secara roh yang 

sangat erat. Ketika mereka sedang frustasi mendengarkan suara, tapi karena dia intim 

dengan Tuhan, dia akan tahu dan melakukan apa yang diperintahkan walaupun tidak 

mengerti. Mencari ikan itu biasanya dilakukan di malam hari sedangkan mereka disuruh 

Tuhan untuk menangkap ikan pagi hari, Malam saja tidak mendapatkan ikan, apalagi pagi 

hari. 

 

• Ketaatan.  

Tuhan memerintahkan mereka untuk menebarkan jalamu disebelah kanan perahu. 

Mengapa mereka harus menebarkan jalan disebelah kanan? Padahal baik di kiri ataupun di 

kanan itu sebenarnya tidak ada bedanya, tapi ini berbicara ketaatan akan perintah-Nya.  

 

• Adanya unity.  

Setelah mereka mendapatkan ikan yang banyak, mereka tidak dapat menariknya 

lagi karena banyaknya ikan. Ternyata untuk membawa ikan yang banyak ini tidak bisa 

dilakukan hanya oleh satu perahu saja, tapi diperlukan perahu-perahu lain untuk 

mambawa hasil tangkapan. Jadi untuk menghadapi penuaian jiwa juga diperlukan penuai-

penuai untuk membawa tuaian itu. Dan tuaian itu bisa dibawa oleh karena ada unity.  

Seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang berdoa, “Dan Aku telah memberikan 

kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, 



sama seperti Kita adalah satu.” Aku di dalam mereka dan mereka di dalam Aku. Kalau 

mereka nanti jadi sempurna. dunia akan melihat dan tahu bahwa bahwa Engkaulah yang 

mengutus aku dan bahwa Engkau yang mengutus mereka. Bayangkan apa yang terjadi jika 

dunia melihat dan percaya bahwa ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir?  

 

V. ZAYIN (7) ADALAH ANGKA 6 (VAV) YANG DIBERI 

MAHKOTA  

Naskah klasik dari huruf Zayin digambarkan 

dengan huruf Vav atau angka 6 yang diberi mahkota di 

atasnya. 

Angka Vav (6) itu adalah angka manusia, artinya 

manusia yang diberi mahkota. Siapakah Dia? TUHAN 

YESUS! Di masa penuaian ini, Nama Tuhan Yesus 

sebagai Raja di atas segala raja, Raja Damai itu akan 

banyak diperkatakan. Kalau kita mau diberi mahkota, 

kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup!  

 

Tahun Ayin Zayin adalah tahun penuaian jiwa, 

tahun di mana pedang Tuhan turun dan bagian kita 

adalah melakukan peperangan rohani. Kita harus 

keluar sebagai pemenang! Sikap hati kita kepada Tuhan 

harus ekstrim di mana kita harus lebih banyak di dalam hadirat Tuhan, kita hidup intim 

dengan Tuhan. Kita percaya, kalau kita lakukan ini semua, Tuhan Yesus akan 

menganugerahkan mahkota kepada kita! Amin. (Sh.) 

 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR.Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRISTEN DOMBA ATAU KRISTEN KAMBING ? 

“Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan 

Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya. Lalu semua bangsa akan 

dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama 

seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di 

sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah kiri-Nya.” (Mat 25:31-33) 

 

Sangat menarik untuk diperhatikan bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-

Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan-

Nya untuk dipisahkan dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. 

Kelompok domba adalah anak-anak-Nya yang akan ditempatkan di sebelah kanan-Nya, sedang 

kelompok kambing adalah mereka yang melakukan kejahatan yang akan ditempatkan di sebelah 

kiri-Nya (Mat 25:31-46), artinya kelompok domba adalah mereka yang akan mewarisi sorga mulia, 

sedangkan kelompok kambing akan dienyahkan dari hadirat-Nya untuk dimasukkan ke dalam api 

yang kekal (neraka) yang telah disediakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. 

Mengapa Tuhan mengumpamakan anak-anak-Nya sebagai domba... 

DOMBA SEBAGAI GAMBARAN 

Apa sebenarnya yang ingin Allah katakan kepada kita melalui ciptaan-Nya yang satu ini 

yaitu domba? Sebenarnya Allah ingin mengatakan: 

1. Kemanusiaan-Nya digambarkan sebagai Anak Domba 

Bila kita dinyatakan sebagai “manusia” (Mik 6:8), maka Tuhan Yesus menyatakan dirinya 

sebagai “Anak Manusia”(Mat 8:20; 9:6; 10:23; 11:19). Bila kita disebut sebagai “domba”, maka Dia 

disebut sebagai “Anak Domba” (Why 6:1; 7:9,14,17) dan juga sebagai “Anak Domba Allah” (Yoh 

1:29,36). 

Pelajaran yang hendak diberikan Allah dengan menyatakan diri-Nya sebagai Anak Domba 

merupakan pelajaran kerendahan hati. Itu dikarenakan domba adalah salah satu hewan yang tidak 

memiliki pertahanan diri. Domba begitu lemah. Satu-satunya pertahanan yang domba miliki adalah 

gembalanya. 

Apabila kita mau dimuliakan dalam kerajaan-Nya, marilah kita menjadi domba-domba-Nya, 

yaitu memiliki sifat rendah hati. 

2. Kerelaan-Nya digambarkan sebagai Domba yang kelu. 

“Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak 

domba yang dibawa ke pembantaian; seperti induk domba yang kelu di depan orang-orang yang 

menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.” (Yes 53:7) 



Kerelaan hati untuk menanggung penderitaan karena kebenaran memang bersumber dalam 

hati yang rela, tetapi biasanya terpancar keluar melalui mulut! Tidaklah mengherankan apabila ada 

dosa yang tersimpan dalam hati, sebab hal itu akan nyata melalui ucapan: “Tetapi apa yang keluar 

dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang” (Mat 15:18). 

Salah satu sifat domba adalah kerelaannya dan tidak pernah melawannya sekalipun saat 

dibawa ke pembantaian karena hendak dijadikan makanan bagi manusia! Domba juga tidak pernah 

melawan saat digunting bulunya untuk pakaian manusia. Makanan dan pakaian atau sandang-

pangan adalah dua hal yang utama bagi kehidupan manusia. Demikian juga kerelaan Tuhan Yesus 

menjadi Anak Manusia, yang harus dikorbankan adalah demi kehidupan manusia, Dia mati supaya 

kita hidup! Itulah sebabnya, perbuatan kita yang rela harus didasari dengan kasih dan mempunyai 

tujuan supaya orang dapat hidup!   

Apakah kita sudah memiliki kualitas domba! Yaitu memiliki kasih ilahi (Agape), kasih yang 

memampukan kita untuk menyerahkan nyawa kita demi kepentingan orang lain dan hal ini bisa 

terjadi bila kita mencapai pengenalan akan Anak Domba Allah itu: 

“Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk 

kita; jadi kitapun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.” (I Yoh 3:16) 

3. Ketergantungan-Nya digambarkan sebagai 

Anak Domba 

“Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus 

datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba 

Allah, yang menghapus dosa dunia.” (Yoh 1:29) 

Domba adalah binatang yang hidupnya banyak 

tergantung kepada gembalanya. Tuhan Yesus pernah 

berkata: 

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak tidak 

dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau 

tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang 

dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak.” (Yoh 

5:19) 

Tuhan Yesus, sebagai Anak Domba Allah, memberikan contoh kepada kita, domba-domba milik-

Nya, bahwa kita pun harus belajar untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Bapa dalam segala 

hal. 

4. Kelayakan-Nya sebagai Anak Domba yang tak bernoda 

“Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia ... dengan darah 

yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak 

bercacat.” (I Ptr 1:18-19) 



Kelayakan seseorang di hadapan Allah bukanlah karena kepandaian atau latar belakang 

kedudukannya, melainkan karena kehidupan yang kudus, yang tak bernoda dan tak bercacat! 

Dalam peraturan Hukum Taurat, domba-domba yang dikorbankan sebagai persembahan 

sembelihan haruslah yang tidak bernoda dan tak bercacat; dan biasanya diambil yang berumur satu 

tahun karena itu, istilah “Anak Domba” dipakai untuk korban sembelihan. Mereka yang nantinya 

layak untuk menerima kemuliaan dalam surga adalah mereka yang mengikuti teladan hidup Tuhan 

Yesus, yaitu yang menyediakan dirinya sebagai domba-domba sembelihan yang tidak bercacat dan 

tidak bernoda! Dengan kata lain, kita harus hidup kudus dan tak bercacat cela. 

PERSAMAAN DOMBA DAN KAMBING 

Diakhir jaman Tuhan Yesus akan memisah-kan antara domba dan kambing. Mengapa harus 

di akhir jaman? Mengapa tidak saat ini saja Tuhan pisahkan? Itu dikarenakan domba dan kambing 

sangatlah mirip. Berikut kemiripan diantara mereka berdua: 

1. Keduanya memiliki fisik yang 

hampir sama 

Bila Saudara melihat ukuran, bentuk 

tubuh, bentuk kepala dan bentuk kakinya, 

kedua hewan ini kelihatannya mirip sekali.  

Arti rohani, orang “Kristen domba” dan 

“Kristen kambing” secara lahiriah mereka 

kelihatannya serupa, keduanya datang ke 

gereja setiap Minggu, keduanya membawa 

Alkitab, keduanya menyanyikan nyanyian-

nyanyian gerejawi, dsb. Bahkan yang lebih hebat lagi, keduanya mengaku bahwa Yesus adalah 

Tuhan dan Juruselamat.   

2.   Keduanya memiliki suara yang sama 

Domba dan kambing menghasilkan suara yang sama ketika mereka “mengembik.” Kita mungkin 

hampir tidak dapat membedakan apakah itu suara domba atau kambing yang mengembik. 

Arti rohani, seorang “Kristen domba” dan seorang “Kristen kambing” juga mengeluarkan seruan 

yang sama ketika mereka berdoa: “Ya Tuhan, tolonglah kami...” 

Di bawah ini, kita akan melihat kata-kata yang diucapkan Tuhan Yesus, yang merupakan 

teguran keras terhadap mereka yang termasuk kelompok “Kristen kambing.” 

“Mengapa kamu berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang Aku 

katakan?” (Luk 6:46) 

“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 ...” (Mat 7:21-23) 



Mengapa bisa disimpulkan demikian? Sebab mereka berseru kepada nama Tuhan, tetapi tidak 

melakukan kehendak-Nya. Jadi mereka hanya berseru “mengembik” tetapi tidak melakukan 

perintah-perintah-Nya.  

3. Keduanya memberikan rasa daging yang mirip. 

Daging domba dan kambing sukar dibedakan, karena keduanya mirip dalam hal rasa. Keduanya 

memberikan manfaat yang sama: menaikkan tekanan darah dan membuat hangat dengan 

menaikkan suhu badan. Tetapi bila orang memakan daging ini terlalu banyak, mereka akan 

terserang “panas dalam” sehingga menimbulkan sakit pada tenggorokan dan bibir menjadi merah. 

Arti rohani, baik orang “Kristen domba” maupun seorang “Kristen kambing” memberikan 

manfaat yang sama ketika mereka mengorbankan uang, tenaga, bakat, serta pengalaman mereka. 

Bila mereka melakukannya, maka pekerjaan Tuhan akan diberkati, demikian banyak orang akan 

tertolong. Tapi Tuhan tidak melihat itu, Tuhan melihat hati mereka yang memberi. Ingatlah bahwa 

ini sudah terjadi dalam sejarah, yaitu korban Habel yang diterima oleh Allah, sedangkan korban 

Kain ditolak (Kej 4:1-7). Pada zaman rasul-rasul, korban Barnabas diterima oleh Tuhan (Kis 4:36-

37), tetapi korban Ananias dan Safira ditolak (Kis 5:1-11). 

PERBEDAAN DOMBA DAN KAMBING 

Berikut perbedaan domba dan kambing:  

1. Mereka berbeda secara genus 

Domba dan kambing termasuk dalam keluarga Bovidae (hewan yang memamah biak dan 

berkaki empat), tetapi domba termasuk genus ovis sedangkan kambing termasuk genus capra. Jadi 

walaupun ada persamaan secara fisik, dari aspek anatomi, kedua ternak ini berbeda, sebab genus 

mereka berbeda dan karena itu jumlah kromosomnya berbeda. Jumlah kromosom domba adalah 

54, sedangkan untuk kambing adalah 60. (cat. Kromosom adalah bagian sel yang dapat 

menurunkan sifat). Karena perbedaan jumlah kromosom inilah maka domba dan kambing tidak 

bisa dikawinsilangkan!  

Arti rohani, secara kasat mata orang “Kristen 

domba” dan “Kristen kambing” memang mirip, tetapi 

kehidupan mereka sungguh berbeda. Yang satu adalah 

“Kristen rohani” dan yang lainnya adalah “Kristen daging”. 

Bila kita ingin menjadi seorang “Kristen rohani”, kita tidak 

dapat menjadi seorang “Kristen daging”. Begitu juga 

sebaliknya.  Rasul Paulus berkata:  

“Sebab keinginan daging berlawanan dengan 

keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging  —  karena keduanya 

bertentangan —  sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki.” (Gal 5:17)  

 



2.  Domba suka hidup bersama 

Domba adalah makhluk sosial yang selalu menjaga hubungan dengan sesamanya secara 

konstan. Hal ini semakin nyata ketika mereka menghadapi keadaan yang membahayakan atau 

menakutkan. Oleh karena suka hidup bergerombol inilah maka dibutuhkan sedikit tenaga saja 

untuk menggembalakan ribuan domba. Sebaliknya kambing adalah hewan yang tidak suka 

bergerombol. Biasanya gerombolan kambing hanya berkisar 5-20 ekor saja. Itulah sebabnya untuk 

menggembalakan kambing dibutuhkan tenaga yang jauh lebih banyak.  

Dalam pembicaraan Tuhan Yesus tentang domba, Dia memperkenalkan Diri-Nya sebagai 

Gembala yang baik, yang menyerahkan nyawa bagi domba-domba-Nya. 

“Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku 

mengenal Aku sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku memberikan 

nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. Ada lagi pada-Ku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini; 

domba-domba itu harus Kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suara-Ku dan mereka akan 

menjadi satu kawanan dengan satu gembala.” (Yoh 10:14-16) 

Arti rohani, kalau kita menjadi “Kristen 

domba”, yaitu jemaat dari Allah yang hidup, yang 

dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri, maka setiap 

kita (tidak peduli apa kedudukan kita secara 

rohani atau jabatan dalam gereja) haruslah 

menjadi domba-domba gembalaan-Nya! Dan untuk 

ini kita harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Mendengarkan suara-Nya 

b. Mengikuti Dia (Mat 16:24) 

c.  Mengenal Dia  

d. Menjadi sekawan/unity 

3.  Domba suka merumput 

Domba dan kambing cenderung berbeda pada waktu mereka makan. Domba lebih 

menyukai makan tumbuh-tumbuhan di tanah atau rumput di tanah (merumput), tetapi kambing 

cenderung memakan tumbuhan hijau yang menggantung. Apa artinya? Itu artinya domba lebih 

suka makan dengan kepala menunduk, sedangkan kambing lebih suka makan dengan mengangkat 

kepala. 

Arti rohani, hal serupa berlaku pada kehidupan seorang “Kristen domba” yaitu mereka yang 

mau menundukkan diri pada waktu mendengarkan firman-Nya; sedangkan seorang “Kristen 

kambing” sering kali mendengarkan firman-Nya dengan sikap sombong. Kesombongan adalah ciri 

seorang “Kristen kambing” dan kerendahan hati adalah ciri khusus seorang “Kristen domba”! 



PERILAKU DOMBA 

1. Domba adalah binatang yang tidak berdaya 

Tidak berdaya disini berbicara tentang tidak sanggup mempertahankan diri. Satu-satunya jalan 

bagi domba dalam menghadapi bahaya adalah dengan lari atau mencari perlindungan. Bahkan 

domba jantan yang bertanduk sekalipun hanya menggunakan tanduknya dalam pertarungan ritual 

terhadap sesama domba dikelompoknya, bukannya memakai untuk mempertahankan dirinya 

terhadap binatang lainnya. Hanya domba betina saja yang kadang-kadang mempertahankan anak 

domba yang baru dilahirkan dari serangan pemangsa.   

Arti rohani, itulah gambaran sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan Kristen domba, yaitu 

menyadari betapa lemahnya diri mereka dalam hal tubuh, sebab menyadari bahwa tubuh ini adalah 

tubuh dosa. Justru dengan kesadaran akan lemahnya tubuh itulah maka kita harus bersandar 

sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus berkata: “Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi 

sempurna...” (II Kor 12:9b-10). 

2. Domba memiliki naluri untuk hidup dalam kawanan 

Domba adalah hewan yang memang mempunyai naluri untuk hidup dalam kawanan dan cenderung 

untuk diam dalam daerah yang sama. Naluri untuk hidup bersama ini juga dapat terwujud jika 

anak-anak domba itu diberikan susu dalam botol dan dibesarkan dalam hubungan yang erat 

dengan manusia.  

Arti rohani, menggambarkan domba-domba Tuhan, yang mendapatkan susu rohani dari hamba-

hamba Tuhan, yang menggembala-kan mereka dengan sungguh-sungguh untuk menumbuhkan 

kehidupan rohani mereka. Tapi yang perlu disadari oleh para gembala ialah bahwa domba-domba 

Tuhan itu bukanlah diperoleh karena kehebatan pelayanan para gembala, melainkan karena 

pengorbanan Tuhan Yesus!  

BAHAYA YANG DIALAMI OLEH DOMBA 

1. Tergeletak tidak bergerak 

Ada yang menarik dari tingkah laku domba, 

salah satunya adalah domba dapat mengalami 

pengalaman yang disebut sebagai “a cast down 

sheep” yaitu keadaan domba “tergeletak tidak 

bergerak sama sekali.” 

Arti rohani, Orang Kristen domba juga 

terkadang akan mengalami pengalaman “a cast 

down sheep”. Daud menyadari bahwa dalam hal 

demikian inilah seseorang yang mengaku dirinya 

sebagai domba yang tak berdaya sangat 

membutuhkan Tuhan sebagai Gembala dan hanya 

Gembala itu sajalah yang dapat menolongnya, menyegarkan dan memulihkan mereka. Saat jiwa kita 



tertekan, satu-satunya cara kita hanya dapat berdiam diri dan mengembik! Ini berbicara tentang 

merindukan mencurahkan jiwa, dan berharap kepada Tuhan, kemudian bersyukur kepada Tuhan. 

2. Bahaya saat santai 

Domba yang gemuk atau sedang mengandung bila beristirahat, khususnya bila tanahnya 

berlekuk/cekung, ada kemungkinan titik berat tubuhnya bergeser sehingga berguling dan ia 

telentang dengan kaki ke atas, dan anehnya domba tersebut tidak akan bisa berbalik dengan 

sendirinya tanpa bantuan gembalanya, persis seperti kura-kura terbalik.  

Arti rohani, Kita harus berhati-hati ketika kita diberkati, sepeti domba yang gemuk, atau juga 

sukses dalam karier/pelayanan rohani seperti domba yang sedang mengandung. Biasanya disaat-

saat seperti itu orang akan berlaku santai dan kadang-kadang mencoba memanjakan/memuaskan 

diri sendiri.  

Hal yang serupa juga terjadi dalam kehidupan Raja Daud yang sedang santai di Yerusalem 

padahal tentaranya sedang melaku-kan peperangan melawan bani Amon. Dalam keadaan santai 

itulah ia melihat Batsyeba, dan kemudian ia jatuh kedalam dosa! 

Kejatuhan orang percaya dimulai ketika mereka tidak mau mengikuti jalan yang digariskan 

Tuhan, tetapi dia memilih menurut penglihatannya sendiri, sesuatu yang kelihatannya nyaman bagi 

dirinya. 

3.  Bahaya saat bulu terlampau tebal 

Bahaya yang sama juga terjadi ketika bulu bulu terlampau tebal. Hal ini terjadi apalagi ketika 

bulu domba yang sudah berat itu terkena lumpur, kotoran dan hal-hal lain, yang membuatnya sukar 

bergerak dan kemudian tergeletak karena dibebani oleh berat bulu wolnya sendiri. 

Wol adalah bulu yang 

berharga mahal, yang dari 

padanya dibuat bahan pakaian 

yang mahal. Jika domba itu tidak 

dicukur, maka bulunya yang 

mahal itu hanya dipakai untuk 

dirinya sendiri saja.  

Arti rohani, ini merupakan 

gambaran yang jelas tentang 

orang Kristen yang memiliki sifat 

yang egois. Berkat-berkat yang 

diberikan Tuhan hanya dipakai 

untuk dirinya sendiri saja, 

sehingga mereka dibebani oleh 

berkat-berkat yang mengakibatkan kehidupan yang tidak seimbang dan mulai tergeletak.  



Seperti domba yang perlu memberikan bulu wolnya - dengan kerelaan untuk dicukur - anak-

anak Tuhan yang diberkati harus rela untuk menjadi saluran berkat yang Tuhan percayakan supaya 

tidak jatuh tergeletak! 

“Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan 

jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam 

kekayaan-Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka 

itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dan dengan demikian 

mengum-pulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk 

mencapai hidup yang sebenarnya.” (I Tim 6:17-19) 

Sebagaimana dengan domba yang dicukur dengan hasil yang menggembirakan, baik bagi 

domba itu sendiri maupun juga gembalanya, demikianlah hal yang sama juga akan diterima oleh 

seorang “Kristen domba”. 

PERILAKU DOMBA PADA WAKTU MAKAN 

Domba menghabiskan waktu hampir seluruh hari dengan makan. Mereka paling lama dan 

aktif merumput pada waktu pagi hari dan kembali melakukan demikian pada sore hari, dan selalu 

dalam arah maju. Waktu merumput diikuti dengan waktu istirahat dan memamah. Memamah ini 

dilakukan kira-kira 8-10 jam sehari dan dikerjakan dalam 8 - 15 tahapan/sesi.   

Domba memakan tanaman sampai dekat tanah, memilih-milih menurut bau dan rasanya. 

Mereka akan menghindar dari tanaman atau daerah yang tercemar dengan kotoran domba. 

Penolakan terhadap kotoran dari hewan sejenis memang merupakan sifat dari hewan yang 

merumput atau pada umumnya, dan itu memang merupakan naluri dari hewan untuk menolak 

baksil/bakteri yang ada dalam kotoran tersebut. Domba mengeluarkan kotoran kira-kira 8-10 kali 

setiap harinya, yang berarti membagikan pupuk kandang secara merata di atas seluruh rumput. 

Dibawah ini kita akan melihat bagaimana perilaku makan seekor domba: 

1. Makan pada pagi hari 

Domba memiliki kebiasaan bangun pagi hari sebelum matahari terbit dan kemudian mulai 

makan. Bila ada bulan purnama, mereka juga akan merumput pada waktu malam. Pagi hari disini 

digambarkan ketika tumbuh-tumbuhan itu masih diliputi oleh embun, sehingga domba dapat 

memenuhi kebutuhan air yang cukup dengan makanan yang demikian. Haruslah disadari bahwa 

70% tubuh domba terdiri dari air. Air menentukan kekuatan, semangat dan kesehatan domba. 

Sebab apabila mereka haus mereka tidak akan tenang! Itulah sebabnya sebagai gembala yang baik 

dan rajin, ia harus bangun pagi untuk membawa domba-dombanya sehingga dapat memperoleh 

makanan yang bercampur air. 

Arti rohani, dalam kehidupan kekristenan, kita pun harus mempraktekkan untuk memakan 

firman Tuhan yang diurapi embun dari sorga, yaitu ketika hati mengucap syukur dengan 

penyembahan dan puji-pujian kepada-Nya. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan yang saleh umumnya 

bangun pada pagi hari untuk mulai “makan” firman-Nya.  



“TUHAN, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur 

persembahan bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu.” (Mzm 5:4) 

Pagi hari adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk mulai mengarahkan hati kita kepada Tuhan 

dan bersekutu dengan Dia. Tuhan berjanji, bahwa di mana ada korban yang dipersembahkan di 

situlah Dia akan hadir untuk memberkati (Kel 20:24). 

Berkat yang terbesar adalah berkat firman-Nya, sebab dengan demikian perjalanan hidup kita 

akan terpimpin dan terpelihara, sebab firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan 

kita (Mzm 119:105). 

Jika domba-domba itu memperoleh makanan pada pagi hari, maka rumput yang mereka makan 

akan penuh dengan air, sehingga mereka dapat makan sampai kenyang dan puas dan beristirahat. 

Salah satu sifat domba adalah mereka tidak dapat beristirahat dengan tenang ketika perut mereka 

lapar. Dan ketika mereka dapat membaringkan diri karena perut yang sudah kenyang, saat itulah 

mereka mulai melakukan proses memamah biak!  

Ini berbicara tentang merenungkan firman Tuhan yang telah kita terima dipagi hari, mengingat-

ingatnya kembali, merenungkannya dan melakukannya di sepanjang hari. 

2. Makan dengan arah maju 

Jika merumput, maka domba akan melakukan itu dengan arah maju. Ada alasan yang baik 

untuk makan dengan langkah maju, sebab bila mundur mereka akan bertemu dengan kotoran yang 

dikeluarkannya sendiri, sehingga mereka akan menemukan rumput tercemar.  

Arti rohani, kita sebagai seorang “Kristen domba”, harus memiliki wahyu yang progresif dan 

menerima pernyataan-pernyataan yang baru. Untuk itu, mintalah anugerah pernyataan-Nya yang 

baru, yang progresif. 

Kita harus menjadi orang Kristen domba yang progresif, yang selalu bergerak maju ke daerah 

baru bersama dengan Tuhan; bila demikian halnya, kita akan menjadi orang Kristen yang sehat, 

kuat dan kudus karena selalu diperbaharui, dan tidak terkontaminasi dengan masa lalu yang 

merintangi kita! 

3. Memamah biak 

Domba adalah hewan yang memamah biak, mereka perlu mencerna makanan yang berkadar 

serat sangat tinggi. berikut tahapan-tahapan memamah biak domba:: 

a. Rumen - perut besar di mana makanan disimpan sebelum dimuntahkan untuk dikunyah lebih 

jauh. Fungsi rumen adalah seperti ruangan fermentasi, yaitu mengubah tanaman yang mempunyai 

selulosa yang tinggi, yang hampir tidak berharga menurut ilmu gizi menjadi zat yang berharga 

dalam gizi.  

b. Reticulum - dengan bentuk “sarang tawon” adalah lanjutan dari rumen, dan dari reticulum inilah 

makanan dimuntahkan kembali ke mulut. 



c. Omasum - perut ketiga yang mempunyai serabut-serabut yang memanjang. Hanya makanan 

yang telah dikunyah sampai halus yang dapat masuk ke perut ini. 

d. Abomasum - perut yang sebenarnya, yang berperan 

seperti perut manusia, yang mencerna makanan sehingga 

dapat diisap melalui dinding perut yang kemudian menjadi 

darah dan daging.   

Arti rohani, Seharusnya begitulah yang terjadi dalam 

kehidupan seorang Kristen domba. Kita harus melakukan 

tahapan-tahapan dalam mencerna firman Tuhan yang akan 

kita makan/terima, baik melalui pembacaan Alkitab setiap 

hari maupun melalui pendengaran, pada waktu 

mendengarkan kotbah/renungan.  

Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

a. Tahapan menerima dan menyimpan 

Sebagaimana makanan yang dimasukkan ke dalam perut besar “rumen” kemudian disimpan 

oleh domba, begitu jugalah kita menyimpan makanan kita.  

“Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam 

hatimu, ...” (Ams 2:1-2) 

Seperti halnya domba yang menyimpan makanannya di dalam rumen, kita juga harus 

menyimpan firman-nya dalam hati kita. Sebab firman itu, yang kelihatannya sukar dicerna dan 

tidak berharga, kelak akan menjadi sangat berharga untuk hidup! 

b. Tahapan menguraikan  

Tahapan penguraian adalah tahapan berdoa di dalam Roh kudus sebagaimana firman Tuhan 

ini: “Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala 

sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.” (I Kor 2:10) Berdoalah dalam Roh 

untuk mengerti firman-Nya.  

c. Tahapan merenungkan  

“Janganlah engkau lupa memperkata-kan kitab Taurat ini, tetapi renungkan-lah itu siang dan 

malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab de-

ngan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.” (Yos 1:8) 

“Berbahagialah orang ... yang kesukaan-nya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan 

Taurat itu siang dan malam.” (Mzm 1:1-2) 

Marilah kita mengulang-ulangi firman Tuhan dengan suara kita saat kita mengucapkan janji-

janji-Nya bahkan kalau perlu juga dengan menggeram ketika mengucapkan kata-kata melawan 

iblis!  



Seperti domba yang suka mengunyah 

ulang makanannya, demikian juga orang 

Kristen domba harus “mengunyah ulang” 

santapan rohani kita yaitu Firman Tuhan 

dengan cara merenungkannya setiap hari. Jika 

Saudara mau mengalami sukses yang luar 

biasa, Saudara harus merenungkan firman itu 

siang dan malam!   

d. Tahapan penyerapan 

Setelah dikunyah, proses terakhir masuk 

ke perut, ke usus dimana terjadi proses penyerapan, yang kemudian dari zat-zat yang diserap itu 

dibentuk sel-sel darah dan yang membuat domba memiliki kehidupan dan pertumbuhan dan juga 

pembiakan dan mengeluarkan susu. 

Firman Tuhan, roti dari sorga itu, digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai daging dan 

darah-Nya yang harus kita makan dan minum sehingga menjadi daging, tubuh yang melakukan 

kehendak-Nya dan menjadi darah, jiwa yang memikirkan, merasakan, dan memiliki kehendak yang 

sesuai dengan Tuhan! 

Jadi dengan menerima, menguraikan, merenungkan dan menyerap firman Tuhan yang adalah 

roh, maka jiwa akan mengalami perubahan dan akhirnya tubuh akan bertindak sesuai dengan 

firman - inilah yang disebut: firman itu menjadi darah dan daging!   

INDRA DOMBA   

a. Indra penciuman 

Penciuman domba sangat tajam sehingga dapat memilih tumbuh-tumbuhan yang akan 

dimakannya. Dengan penciuman itu pula, mereka menolak untuk makan rumput yang tidak baik 

atau terkontaminasi dengan kotoran. Selain itu, induk domba sangat mengenali anak-anaknya 

dengan indra penciumannya. 

Arti rohani, sebagai seorang “Kristen domba” kita harus dapat membedakan mana yang 

benar dan tidak benar. Itulah sebabnya jika kita benar-benar sudah menjadi domba Tuhan, kita 

pasti memiliki naluri atau hati yang dapat menimbang sebab hati nurani itu telah disucikan/ 

dipulihkan!  

b. Indra pendengaran 

Domba dapat mendengarkan suara dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada yang dapat 

didengar oleh manusia; jadi apa yang tidak dapat didengar oleh manusia dapat didengar oleh 

seekor domba. 

Arti rohani, sebagai seorang Kristen yang memiliki kualitas “Kristen domba”, ia harus dapat 

mendengarkan suara Roh Kudus yang tidak dapat didengar oleh manusia biasa. 



c. Indra penglihatan 

Oleh karena mata domba terletak pada kedua sisi kepalanya, ia hanya dapat melihat dengan 

kedua matanya untuk objek yang berada di depan saja, sedangkan untuk objek-objek disamping 

kanan maupun kiri hanya dapat dilihat dengan satu mata saja. Jika memakai kedua matanya 

(binocular vision), domba akan melihat objek dengan lebih baik sehingga perkiraan jaraknya pun 

akan lebih tepat. Tidak demikian halnya jika ia memakai satu mata saja (monocular vision), objek 

yang dilihatnya tidak dapat diperkirakan jaraknya dengan baik.  

Arti rohani, bila Saudara ingin memiliki perjalanan hidup yang baik, milikilah pandangan ke 

depan, yaitu memandang kepada Tuhan saja yang telah mati dan dibangkitkan dari antara orang 

mati.  Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, walaupun domba dapat melihat objek di sebelah 

kanan atau kiri, ia tidak dapat memperkirakan pandangannya dengan baik, karena ia melihatnya 

hanya dengan satu mata. “Kristen domba” sebaiknya jangan melihat ke kanan atau ke kiri sehingga 

menyimpang. Kita harus melihat satu jalan saja, yaitu jalan menuju kepada Tuhan. (Sh.) 

Sumber : Pdt. Ir. Timotius Subekti; “Kristen Domba” (2003); Metanoian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


