
      



Pesan Gembala 

Bangkitalah! 
menjadi teranglah 

 
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Firman Tuhan didalam Mzm 32:8 berkata:  

“Aku hendak mengajar dan menunjuk-kan kepadamu jalan yang harus kautempuh; Aku hendak 

memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.”  

Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Dia mau mengajar, menasehati, dan 

menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dan ini semua bisa kita tangkap kalau mata kita 

hanya tertuju kepada-Nya. Orang yang pandangannya hanya kepada Tuhan, dia akan mengerti 

bahwa Tuhan itu sedang mengajar, menasehati dan menunjukkan jalan kepadanya. Kadang-

kadang apa yang Tuhan perintahkan itu tidak masuk akal, tetapi kita harus tetap melakukannya.  

Mari kita mendengar dan merenungkan apa yang menjadi pesan Tuhan hari-hari ini bagi 

kita semua.  Kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari ini semakin lama semakin gelap; 

dikatakan, “... kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa.” Dosa 

manusia menjadi semakin bertambah. Adanya perkawinan sejenis yang disahkan oleh 

pemerintah Amerika, itu membuat Tuhan begitu sedih melihatnya, tetapi itulah yang terjadi 

hari-hari ini. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada kita Gereja-Nya: 

“Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit 

atasmu.”  

Jangan ragu-ragu untuk bangkit dan menjadi terang, sebab ada berkat luar biasa yang 

telah Tuhan sediakan bagi kita. Perhatikan ayat selanjutnya: 

“Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya 

yang terbit bagimu.”  (Yes 60:3)  

Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran! 

Dan Tuhan sudah tetapkan bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa 

besar-besaran. Dan ini adalah penuaian yang terakhir sebelum Dia datang untuk kali yang 

kedua. Biarlah setiap kita terlibat dalam rencana Tuhan yang dahsyat ini.  

 

Apa yang akan terjadi pada penuaian jiwa besar-besaran ini? 

• Orang yang belum percaya akan menjadi percaya 

• Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh akan menjadi sungguh-sungguh 

• Kita akan diproses untuk menjadi murid Tuhan Yesus.  



 

Siapakah yang disebut dengan murid Tuhan Yesus? 

• Mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup 

• Mereka yang hidup tidak bercacat cela, hidup kudus 

• Mereka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga 

Saudara, kita diproses untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita 

semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di tengah-tengah pengajaran-pengajaran sesat yang 

muncul hari-hari ini, yang seolah-olah begitu menyepele-kan dosa dengan berkata, “Tidak apa-

apa berdosa, yang penting kamu sudah Kristen kan? Sudah percaya? Itu tidak apa-apa! Kamu 

akan tetap masuk sorga.” Berhati-hatilah dengan pengajaran sesat tersebut, sebab yang  benar 

tidak demikian! 

Baru-baru ini seorang profesor dari Church of God yang bernama French L. Errington, 

berkata, “Saya percaya hari-hari ini, kalau sejarah dunia diumpamakan sebagai sebuah kitab 

maka kita sedang memasuki bab yang terakhir dan kita tidak tahu berapa lembar lagi maka 

semuanya ini akan selesai!” Gembala Pembina agak penasaran, sebab French L. Errington 

adalah seorang ahli teologia. Waktu Gembala makan bersama, beliau bertanya “Apa yang 

menjadi dasar Anda berbicara seperti itu? Kalau saya, saya adalah seorang profetik, jadi Tuhan 

berbicara dan saya disuruh melihat beberapa tanda, Tuhan berkata kepada saya, “AKU DATANG 

SEGERA!” Tetapi sebagai seorang teolog apa yang menjadi dasarnya? Perhatikan apa yang 

dikatakannya: “Hari-hari ini semua yang dituliskan oleh Alkitab bahwa ini akhir zaman itu 

sedang digenapi!” Beliau menambahkan: “Dulu dunia ini sepertinya akan berakhir. Yaitu saat 

perang dunia pertama dan perang dunia kedua pecah. Sepertinya itu adalah masa-masa yang 

terakhir, tetapi pada waktu itu ada beberapa tanda-tanda yang dituliskan dalam Alkitab yang 

belum digenapi! Tetapi hari-hari ini semua yang dituliskan dalam Alkitab mengenai tanda-tanda 

akhir zaman itu semua sedang digenapi!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jadi generasi kita sedang menunggu akhir dari segala sesuatu itu.  Ibarat sebuah buku, 

kita sedang memasuki bab yang terakhir. Tinggal berapa lembar lagi? Hanya Tuhan yang tahu! 

Karena itu marilah hari-hari ini kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan.  

 

PENUAIAN JIWA DI TENGAH GONCANGAN 

Perhatikan bahwa penuaian jiwa besar-besaran justru terjadi di tengah-tengah 

goncangan. Kalau kita lihat setelah Pentakosta pertama 2000 tahun yang lalu dimana Roh 

Kudus dicurahkan dan murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai 

Tuhan secara luar biasa. Petrus berkotbah dengan waktu yang singkat, 3000 orang bertobat dan 

dibaptis. 

Mereka melakukan signs and wonders, mujizat kesembuhan yang luar biasa, kehidupan 

jemaat berubah dan kehidupan mereka di Yerusalem begitu senang. Mereka selalu berkumpul 

dan tiap-tiap hari Tuhan Yesus menambahkan jiwa-jiwa yang bertobat. Tetapi bukan hanya itu 

maksud Tuhan, sebab itu hanya terjadi di Yerusalem. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia 

berpesan: “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 

akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung 

bumi!” 

Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud 

bahwa kebangunan rohani hanya terjadi di 

Yerusalem, tetapi juga di seluruh Yudea, 

Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana 

caranya? Semua yang tadinya begitu aman, 

orang-orang Kristen yang tadinya senang-

senang, tiba-tiba mengalami goncangan! 

Mereka dikejar-kejar mau dibunuh, 

dipenjarakan, sehingga mereka harus lari! Dan 

sambil melarikan diri, mereka mengabarkan 

Injil sehingga Injil tersebar di seluruh Yudea, Samaria dan hari-hari ini sudah sampai ke ujung-

ujung bumi. 

Kalau kita melihat keadaan di Timur Tengah, percayakah Saudara bahwa itu seizin 

Tuhan? Banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa justru di tengah-tengah goncangan 

dan penganiayaan seperti itu, Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan banyak yang 

percaya kepada Tuhan Yesus. Penuaian besar sedang terjadi! 

Saudara, yang harus kita mengerti adalah bahwa goncangan itu perlu. Jika suatu 

keadaan tidak dalam goncangan maka semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi begitu 

goncangan datang dalam kehidupan Saudara, yang tadinya memandang dengan sombong ke 

atas; akan tersungkur di hadapan Tuhan seraya berdoa dalam kerendahan hati dan tangisan, 

“Tuhaaaan ... tolong saya.” Itulah yang Tuhan kehendaki.  



 

Berdoa bagi Indonesia 

Saudara, goncangan bukan hanya terjadi di luar negeri saja, hari-hari ini goncangan juga 

terjadi di Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, apapun yang terjadi atas negeri ini pasti akan 

berdampak kepada kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan?  

“Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan bilamana Aku menyuruh 

belalang memakan habis hasil bumi, dan bilamana Aku melepaskan penyakit sampar di antara 

umat-Ku, dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari 

wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan 

mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.” (II Taw 7:13-14) 

Itu yang Tuhan mau kita lakukan, jika kita lakukan maka Tuhan akan mendengar dari 

sorga dan akan mengampuni doa kita serta memulihkan negeri kita. Mari kita berdoa bagi 

Indonesia. Kita bertanggung jawab terhadap kesejahteraan negeri ini. 

 

TAHUN AYIN VAV (5776) 

Sejak tanggal 13 September 2015 - 03 Oktober 2016 menurut penanggalan bangsa 

Yahudi telah memasuki tahun 5776 atau yang disebut dengan “Ayin Vav.” Ayin Vav (76), dalam 

huruf Ibrani bentuknya seperti mata dan itu berbicara tentang mata Tuhan dan juga mata kita. 

 

Ada empat pengertian tentang 

tahun Ayin Vav: 

I. TAHUN AYIN VAV ADALAH TAHUN 

PEMBEBASAN (TAHUN YOBEL)  

“Kamu harus menguduskan 

tahun yang kelima puluh, dan 

memaklumkan kebebasan di negeri itu 

bagi segenap penduduknya. Itu harus 

menjadi tahun Yobel bagimu, dan 

kamu harus masing-masing pulang ke 

tanah miliknya dan kepada kaumnya.” 

(Im 25:10) 

Pada jaman itu setiap laki-laki orang Israel mendapatkan warisan tanah. Kalau dia jatuh 

miskin atau bangkrut, maka dia boleh menjual tanahnya, tetapi dengan catatan tanah itu tidak 

selamanya menjadi milik pembelinya artinya sifatnya sementara, sebab pada tahun Yobel tanah 

harus dikembalikan kepada pemiliknya. 

Jika ternyata ketika dia sudah menjual tanah itu dan tidak cukup untuk membayar 

hutangnya, dia bisa menjual dirinya kepada pemberi hutang dan bersedia menjadi budaknya. 



Tetapi sekali lagi, menjadi budaknya itu tidak selamanya, sebab pada tahun Yobel dia harus 

dilepaskan kembali dan menjadi orang merdeka.  

Pada tahun ini mereka harus pulang kepada kaumnya/keluarganya masing-masing.  

Saudara, jika kita mengalami persoalan ekonomi atau keluarga, itu sifatnya hanya sementara. 

Jadi kalau Saudara memiliki masalah hari ini, mungkin masalah ekonomi, sakit penyakit, 

ketergantungan obat-obatan terlarang, keluarga dan masalah dalam bidang sosial, ingat baik-

baik bahwa itu sifatnya sementara. Sebab pada Tahun Yobel, itu semua akan dibebaskan!   

 

Ada 4 (empat) syarat kita mengalami Tahun Yobel, yaitu: 

1. Bertobat.  

Artinya: kalau tadinya kita berjalan dalam dosa, lalu kita berbalik kepada Tuhan Yesus 

dengan penyesalan yang dalam dan berkata, “Tuhan, ampuni saya... ampuni saya, Tuhan!” Jadi 

bukan berarti kalau berbuat dosa lalu hanya berkata kepada Tuhan, “Tuhan, maaf yah, saya 

salah nih. Tapi saya percaya saya berada di bawah kasih karunia, jadi saya tidak dihukum. Ok, 

terima kasih Tuhan.” Tapi hidup kita masih berjalan ke arah dosa tersebut, ini bukan 

pertobatan! Bertobat artinya berbalik dari yang tadinya berjalan dalam dosa lalu dengan 

penyesalan yang mendalam dan tentunya juga penuh dengan penderitaan untuk 

melepaskannya, berbalik kepada Tuhan Yesus. Dan kalau itu Saudara lakukan maka Tuhan 

Yesus pasti mengampuni! Itulah Tahun Yobel bagi Saudara! Lakukanlah seperti apa yang Alkitab 

katakan, maka ini adalah Tahun Yobel bagi Saudara. 

 

2. Percaya Bahwa Tuhan Yesus Berkuasa Membebaskan Saudara 

Saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan atau 

membebaskan Saudara. Kalau itu Saudara lakukan maka tahun ini adalah tahun pembebasan 

bagi Saudara.  

 

3. Membawa Persembahan Persepuluhan dan Persembahan Khusus  

Apa yang harus kita lakukan dalam tahun goncangan seperti ini?  

“Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu Aku. Tetapi kamu berkata: 

"Dengan cara bagaimanakah kami menipu Engkau?" Mengenai persembahan persepuluhan 

dan persembahan khusus! Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu Aku, ya kamu 

seluruh bangsa! Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah 

perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN 

semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan 

berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, 

supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak 

berbuah bagimu, firman TUHAN semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu 



berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman TUHAN semesta alam.” (Mal 

3:8-12 ) 

Banyak hamba-hamba Tuhan yang memutarbalikkan kebenaran Firman Tuhan tentang 

hal ini, sampai pada akhirnya ada yang berkata, “Kamu tidak usah memberikan perse-puluhan, 

itu Perjanjian Lama!” Bukankah Tuhan Yesus juga menyinggung tentang perpuluhan?  

Perhatikan dalam Mal 3:10, “Bawalah seluruh (bukan sebagian) persembahan 

persepuluhan itu ke dalam rumah perbendahara-an...” Banyak orang yang hari-hari ini 

mengambil persepuluhan dan membagi-bagikannya sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa kita 

harus membawa semua persembahan ke rumah Tuhan/gereja. Persembahan khusus adalah 

diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang perlu ditolong.  

 

4. Menaruh Belas Kasihan Kepada Orang Lemah 

“Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi TUHAN, yang 

akan membalas perbuatannya itu.” (Amsal 19:17) 

 Kalau Saudara menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, Saudara memiutangi Tuhan! 

Apakah Saudara tahu memiutangi Tuhan? Artinya Tuhan mempunyai hutang kepada kita. Dan 

Tuhan akan membalas pada waktu-Nya. 

“Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah! TUHAN akan meluputkan dia 

pada waktu celaka. TUHAN akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia 

disebut berbahagia di bumi; Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya! TUHAN 

membantu dia di ranjangnya waktu sakit; di tempat tidurnya Kaupulihkannya sama sekali dari 

sakitnya.” (Mzm 41:2-4) 

Biarlah Saudara semua mengalaminya, tetapi syaratnya kita harus menaruh belas 

kasihan kepada mereka yang lemah.  

  

Menabur Untuk Graha Bina Asuh 

Ada satu hal yang terus Tuhan ingatkan 

sejak 2 tahun yang lalu. Selama ini mungkin 

Saudara tidak tahu bahwa 2 tahun yang lalu, 

Gembala Pembina meletakkan pondasi atau 

peletakkan batu pertama untuk pembangunan 

Panti Werda dan Panti Asuhan yang disebut dengan 

Graha Bina Asuh. Panti Asuhan ini terdiri dari Panti 

Jompo yang bisa memuat 120 orang, dan Panti 

Asuhan yang bisa mengasuh anak-anak terlantar 

dan anak-anak yang dibuang sebanyak 100 anak-

anak dan 20 bayi. Sekarang pembangunannya 

sudah mulai jalan dan Gembala Pembina bertanya 



kepada Tuhan, “Tuhan, apakah Tuhan tidak mau memberkati jemaat?” Tetapi, karena Tuhan 

masih diam saja, maka Gembala Pembina belum menyampaikan kepada Saudara semua. Kalau 

bukan Tuhan yang menyuruh, maka Gembala Pembina tidak akan melakukannya. Setelah 

menunggu hampir 2 tahun, memasuki ‘Tahun Goncangan’ Tuhan memberikan ayat: 

 “Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah! TUHAN akan meluputkan dia 

pada waktu celaka. TUHAN akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia 

disebut berbahagia di bumi; Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya! TUHAN 

membantu dia di ranjangnya waktu sakit; di tempat tidurnya Kaupulihkannya sama sekali dari 

sakitnya.” (Mzm 41:2-4) 

Tuhan katakan kepada Gembala Pembina: “Sekarang kamu ajak jemaat dan suruh 

mereka untuk menabur supaya mereka diberkati.” Melalui pembangunan Graha Bina Asuh 

maka akan ada banyak orang diberkati  

 

HEALING MOVEMENT CRUSADE DI SOE 

Sebelum Gembala Pembina melanjutkan pengertian tentang Ayin Vav beliau 

mengisahkan tentang kebangunan rohani di Soe. Beliau mengisahkan: Tiga bulan yang lalu, 

tiba-tiba Tuhan menyuruh Gembala Pembina untuk pegi ke Soe. Pada waktu itu beliau berkata, 

“Lho Tuhan, saya kan harus pergi ke Amerika.” Tetapi Tuhan tetap menyuruh untuk pergi ke 

Soe dan beliau hanya taat saja.  

Sementara melakukan kontak dengan orang-orang yang ada Soe, tiba-tiba Gembala 

Pembina diberi sebuah catatan atau cuplikan buku “Revival in Indonesia” yang ditulis oleh Dr. 

Kurt Koch, seorang Jerman pada tahun 1971. Dalam buku tersebut, ia menuliskan “Tanggal 26 

September 1965 kebangunan rohani mulai pecah di Soe. Ini kebangunan rohani yang besar 

dimana mujizat-mujizat yang terjadi adalah paling lengkap setelah Kisah Para Rasul.” Bayangkan 

Saudara, kita banyak mendengar kebangunan-kebangunan rohani terjadi di negara-negara lain 

tetapi justru hanya di Indonesia yang mempunyai kebangunan rohani yang seperti itu. 

Akhirnya, pada tanggal 25 September 2015, Gembala Pembina diberi kesempatan untuk 

mengadakan KKR di sana dan ternyata Tuhan menyuruh Gembala Pembina ke Soe bertepatan 

dengan 50 tahun kebangunan rohani yang pernah terjadi di Soe. Itu Tahun Yobel! Tuhan 

memberikan tugas kepada Gembala Pembina, “Kamu pergi ke Soe dan nyalakan kembali api 

kebangunan rohani di Soe dan kamu bawa kembali api itu ke Jakarta dan ke bangsa-bangsa!”    

 

Sekilas perjalanan di Soe 

Inilah perjalanan Gembala Pembina di Soe. Pertama-tama beliau dibawa ke sebuah 

Gereja Maranatha, tempat dimana kebangunan rohani tersebut dimulai. Disana kami 

dipertemukan dengan saksi hidup yang menceritakan apa yang terjadi di sana. Pada waktu kami 

sedang berkumpul di Gereja Maranatha, ternyata hari itu ada arak-arakan yang terjadi dari 

sekitar ±10.000   orang yang dibagi dalam kelompok-kelompok daerah, anak-anak muda dsb. 



Mereka berjalan beberapa kilometer lalu memuji-muji Tuhan. Rasanya belum pernah Gembala 

Pembina melihat hal yang seperti itu. Ketika Gembala Pembina melihat anak-anak, beliau pergi 

ke depan Gereja Maranatha, dimana mereka harus berhenti di situ untuk didoakan dan setelah 

itu baru mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Gembala Pembina melihat anak-anak muda, 

ada yang masih kecil dan yang agak besar, mereka semua mengangkat tangan kepada gereja 

tersebut dan mulai mendoakan, Gembala Pembina tidak tahan melihat itu semua.  

Pada malam harinya, ada sekitar 17.000 orang menghadiri KKR di Soe, dan hal yang 

seperti ini belum pernah terjadi di Soe. Karena itulah Tuhan buat sesuatu yang spesial bagi Soe. 

Ribuan anak-anak muda yang hadir, mereka semua di lawat Tuhan. Mereka rebah dalam roh 

serta berbahasa roh dan kita percaya kebangunan rohani itu masih ada! 

Di tahun pembebasan ini Saudara akan dipakai untuk membebaskan orang-orang yang 

ditawan dengan berbagai macam persoalan, seperti ditawan masalah ekonomi, sakit penyakit, 

ketergantungan kepada obat-obat terlarang, dsb. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah Tahun 

Pembebasan! Ini adalah Tahun Kebangunan Rohani Yang Besar! 

 

II. TAHUN AYIN VAV - TAHUN GONCANGAN 

Tanggal 13 September adalah hari dimulainya Tahun Ayin Vav. Seorang yang bernama 

Jonathan Cahn menulis sebuah buku “The Harbinger” dan “The Mystery Of The Shemitah” 

menjelaskan dalam bukunya bahwa pada tahun 2001 dan 2008, pada waktu 29 Elul dalam 

penanggalan orang Yahudi, 2 kali berturut-turut, saham di Amerika turun sehingga 

perekonomian di Amerika mengalami goncangan! Dan ini dampaknya kepada dunia. Jadi ada 

satu prediksi dimana kalau sampai pada tanggal 29 Elul tahun 2015 yang jatuh tepat pada 

tanggal 13 September tersebut Tuhan memberikan pola yang sama, maka itu terjadi seperti 

dulu lagi, yaitu terjadi goncangan di dunia akibat Amerika mengalami goncangan. Tetapi 

ternyata di Amerika tidak terjadi yang seperti itu, namun yang jelas dikatakan bahwa bulan 

September Bank Sentral Amerika tidak menaikkan suku bunga acuan. Ini akibatnya akan lebih 

dahsyat dari pada yang terjadi di tahun 2001 dan 2008! Sekarang banyak ketidakpastian dan 

tidak tahu harus bagaimana karena tidak adanya patokan dan seperti dibiarkan mengambang 

begini. Sehingga perekomian dunia goncang termasuk Indonesia dan masih ditambah lagi 

dengan RRC.  

Saudara, ini tahun goncangan dan ini tidak main-main terutama dalam bidang ekonomi. 

Dan kalau sudah dikatakan bahwa bidang ekonomi digoncang maka itu akan menyeret ke yang 

lainnya dan Indonesia pun kena. Marilah setiap kita berdoa, “Tuhan, berkati Indonesia... berkati 

Indonesia!” Tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah ini, hanya DOA! Hanya berdoa, 

memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, itulah yang 

menjadi cara untuk memecahkan masalah yang terjadi. “Goncangan boleh datang tetapi saya 

tahu Tuhan beserta saya!”   

 



Baca Mazmur 91 

Bagaimana kita bisa terluput dari berbagai goncangan yang akan melanda? Perkatakan 

janji Tuhan di Mazmur 91 tentang perlindungan-Nya. Mazmur 91 menuliskan bagaimana 

perlindungan Tuhan yang luar biasa. Baca, imani dan perkatakan Mazmur 91 setiap hari. 

Saudara harus percaya dan tetap mengingatkan Tuhan akan segala janji-janjiNya.  

Goncangan boleh datang, tetapi kita percaya bahwa kita bisa melalui itu semua. Saudara 

akan melihat berkat pelihatgandaan dan penuaian jiwa besar-besaran.  

 

III. TAHUN AYIN VAV - KEDATANGAN TUHAN SUDAH SANGAT DEKAT 

Tahun ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kedatangan-Nya untuk kali yang kedua itu 

sudah sangat-sangat singkat.  

Di dalam perumpamaan tentang sepuluh anak dara, dalam Matius 25:6 dikatakan, 

waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, “Mempelai datang! Songsonglah dia!” 

Apakah pada saat itu, mempelai langsung datang? Tidak! Pada waktu itu semua gadis 

terbangun tetapi 5 gadis bodoh kehabisan minyak. Lalu mereka meminta kepada yang 

membawa persediaan minyak, tetapi 5 gadis bijaksana berkata, “Tidak mungkin, nanti tidak 

cukup. Lebih baik beli saja!” Akhirnya 5 gadis bodoh pergi mencari minyak di tengah malam. 

Saat itu mungkin setiap toko yang menjual minyak pasti digedor-gedor dan waktunya itu cukup 

lama. Akhirnya mereka mendapatkan  minyak juga, tetapi saat mereka sudah mendapatkan dan 

kembali, ternyata mempelainya sudah datang dan pintu sudah ditutup. Mereka mengetok-

ngetok pintu dan berseru, “Tuan, bukakan pintu! Bukakan pintu!” namun apa yang Sang 

Mempelai katakan? “Aku tidak penah kenal kamu! Enyahlah kamu!” 

Saudara jangan disesatkan dengan pemahaman ‘setiap orang yang namanya Kristen 

pasti diangkat!’ Dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh saja kita bisa tahu 

bahwa ada standar tertentu, yaitu harus punya persediaan minyak. Itu artinya Saudara dalam 

kondisi penuh Roh Kudus. Ini perlu! Dalam keadaan seperti ini kalau Saudara sudah diberikan 

hati seperti itu, mari kobarkan terus. Kalau tidak penuh Roh Kudus, artinya Saudara masih tidak 

bergairah, mari cepat-cepat dan jangan tunggu lama-lama sebab pada saat Dia datang maka 



hanya mereka yang mempunyai persediaan minyak yang akan diangkat! Biarlah setiap Saudara 

mempunyai persediaan minyak. 

 

IV. TAHUN AYIN VAV - PAKU ATAU PATOK TENDA 

Tahun Ayin Vav, Vav berbicara tentang angka 6. Bentuk Vav ini seperti paku atau patok 

tenda. Paku itu digunakan untuk menetapkan dan memastikan sesuatu itu pada tempatnya. 

Demikian juga dengan patok tenda, untuk menetapkan dan memastikan tenda itu pada 

tempatnya. 

Yesaya 54:2-3      

Hari-hari ini Tuhan terus berbicara kepada Gembala Pembina untuk terus 

menyampaikan tentang, “... pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu!” Tuhan mau gereja 

ini mengokohkan doktrin yang benar yang sesuai dengan Alkitab yang seutuhnya. Sebab hari-

hari ini bukan rahasia lagi kalau Alkitab dipotong, dikurangi, ditambah, ditambal-sulam, dsb. 

Hati-hati dengan pengajaran yang seperti ini! Amin. (Sh) 

 

Pesan Gembala Pembina Pdt DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANYA  

sedikit saja kah? 

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

(bagian ke-2) 

Dan ada seorang yang berkata kepada-Nya: ”Tuhan, sedikit sajakah orang yang 

diselamatkan?” Jawab Yesus kepada orang-orang disitu:”Berjuanglah untuk masuk melalui 

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

tetapi tidak akan dapat’” (Lukas 13:23-24) 

5. Tetap menjadi orang benar dimana-pun kita berada  

“Tetapi Ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara 

hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, —

 sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar 

perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa.” (II Pet 2:7) 

Lot adalah orang benar. Hanya saja ia tinggal di tengah-tengah lingkungan yang jahat. Lot hidup 

berkenan dihadapan Allah, ia menjaga kehidupannya tetap kudus dan terpisah dari pergaulan yang 

buruk. Dalam batas-batas tertentu Lot dapat menjaga perasaannya, namun dalam waktu-waktu tertentu 

ia begitu muak dengan apa yang dilakukan penduduk Sodom dan Gomora, sehingga kitab Petrus menulis 

bagaimana Lot terus-menerus menderita menyaksikan cara hidup tak bermoral penduduk dimana ia 

tinggal.  

Setiap hari Lot melihat tindakan asusila penduduk Sodom dan Gomora. Setiap hari juga Lot 

mendengar kabar tentang perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan orang-orang dimana ia tinggal. 

Sehingga tidak ada satu haripun terluput 

bagi Lot untuk tidak mendengar atau 

menyaksikan kejahatan di Sodom dan 

Gomora. Jiwa Lot benar-benar tersiksa 

oleh karenanya. Tapi satu hal yang 

membuat Lot disebut sebagai orang 

benar, sekalipun ia tinggal dilingkungan 

yang begitu jahat, akan tetapi ia tidak ikut-

ikutan menjadi jahat. Lot tetap setia 

memegang prinsip hidup takut akan Tuhan 

seperti yang Abraham ajarkan. Dan inilah 

yang telah menyelamatkan Lot dari 

penghukuman hebat yang kemudian menimpa Sodom, Gomora dan kota-kota sekitarnya. Allah melihat 



keteguhan hati Lot untuk tetap setia pada standar hidup kerajaan Allah ditengah-tengah lingkungan 

yang sangat jahat. Dan ini tentu tidaklah mudah. Lot pasti menjalani hidup dengan berbagai hinaan, 

olok-olok, diskriminasi dan bahkan aniaya fisik. 

Berbeda dengan Lot, dia tetap hidup terpisah dengan lingkungannya, Istri Lot dan kedua anak-

nya ternyata lebih memilih mengikuti gaya hidup Sodom dan Gomora. Istri Lot, sekalipun memiliki 

teladan hidup dari sang suami, ternyata tidak bisa mengubahnya menjadi orang benar. Gaya hidup 

materialisme Sodom dan Gomora telah mempengaruni istri Lot menjadi seorang yang cinta uang, 

sehingga pada waktu Allah hendak menyelamatkan mereka, istri Lot tewas menjadi tiang garam. 

Demikian juga anak-anak Lot, kehidupan mereka telah terpengaruhi oleh gaya hidup seks bebas seperti 

orang-orang Sodom dan Gomora lakukan (Kej 19:30 -38).   

Saudara, kehidupan yang dijalani Lot adalah “jalan sempit” yang seharusnya kita jalani sebagai 

seorang Kristen. Kita tinggal di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Jalan sempit yang 

Lot pilih adalah jalan yang tidak mudah, tapi itulah jalan yang Tuhan Yesus tunjukkan untuk kita umat-

Nya jalani.  

Seperti halnya isri Lot yang akhirnya kompromi dengan kehidupan Sodom dan Gomora, hari-hari 

ini juga tidak banyak orang tahan dan mau untuk tetap hidup terpisah dengan dunia yang jahat. Hanya 

sedikit saja orang yang mau menjalani kehidupan seperti apa yang Lot jalani, yaitu tetap benar sekalipun 

hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat. 

Saudara, Jika kita ingin hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kekekalan kelak, Firman 

Tuhan telah menuntun kita untuk memilih kehidupan yang terpisah dengan dunia ini. Kita tidak boleh 

ikut-ikutan atau terbawa arus dengan trend kehidupan dunia yang semakin hari semakin jahat. 

Lingkungan dimana kita hidup boleh jahat, tetapi kita harus tetap menjadi orang benar. Ini tidak mudah, 

oleh sebabnya kita harus berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjadi orang benar, sebab ini adalah 

salah satu penyaringan Tuhan. Apakah kita akan tetap berpegang pada kebenaran dan gaya hidup 

kerajaan Allah atau malah serupa dengan dunia ini dan hidup tidak berkenan di hadapan Allah.   

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 

budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan 

kepada Allah dan yang sempurna.” (Rom 12:2) 

Kita hidup di ditengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat (II Tim 3:13). Tapi Tuhan 

ingatkan, jika kita ingin menjadi “orang-orang yang sedikit itu” maka kita harus tetap menjadi orang 

benar sekalipun ditengah-tengah dunia yang semakin jahat. 

Anak-anak Tuhan harus tetap menjaga kelakuannya bersih, benar dan kudus. Apalagi keadaan 

dunia ini yang semakin hari akan seperti Sodom (Why 11:8), dimana kebejatan manusia di dunia ini terus 

meningkat. Free sex kini sudah menjadi gaya hidup yang umum, demikian juga LGBT dan gaya hidup 

Sodom lainnya sudah mulai bisa diterima bahkan beberapa negara telah mengeluarkan payung hukum 

untuk melindungi dan jaminan persamaan hak bagi yang melakukannya. Akibatnya, bagi mereka yang 



menolak atau mempertahankan gaya hidup sesuai Firman Tuhan akan dianggap sebagai diskriminatif, 

hatters, munafik dan sebagainya.  

“Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita 

aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. 

Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau 

yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.” (II Tim 3:12) 

Tetap hidup dalam kebenaran memang akan sangat sulit, itu seumpama seseorang yang 

melewati pintu yang sempit dan jalan yang sesak, sangat tidak enak, sebab kita akan berhadapan 

dengan kehidupan yang tidak bersahabat. Mereka yang bekerja di intansi pemerintahan akan 

menyaksikan bagiamana korupsi, kolusi dan nepotisme ada disekeliling kita. Jika kita menyukai “jalan 

yang lebar” maka kita akan serupa dengan mereka, melakukan apa yang mereka lakukan dan menikmati 

apa yang mereka nikmati. Bagi mereka yang bekerja di dunia bisnis, maka kita akan menemukan 

bagaimana tipu-menipu, suap-menyuap, dan berbagai cara-cara kotor dan tidak jujur lainnya menjadi 

hal yang umum untuk berbisnis. Jika kita menyukai dan lebih memilih untuk berada di “jalan yang lebar” 

maka kita akan sama dengan mereka juga. Begitu juga dunia pendidikan, kita anak-anak Tuhan yang 

sedang menuntut ilmu juga tidak luput dari keadaan yang jahat untuk mendapatkan nilai dan kelulusan 

dengan berbagai cara. Menyontek, praktek perjokian, ijazah palsu, titip absensi dan sebagainya.   

Saudara, mengapa Lot menjadi sedikit orang yang diselamatkan dari sekian banyak penduduk 

Sodom dan Gomora? Karena Lot tetap menjadi orang benar ditengah-tengah masyarakat yang hancur 

moralnya. Lot mau membayar harga untuk hidup menderita dalam mempertahankan kehidupan yang 

benar di hadapan Allah-Nya. 

6. Menyalibkan kedagingan dan dosa 

“Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita 

hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.” (Rom 6:6) 

Salah satu jalan yang lebar bagi manusia adalah kehidupan menurut daging dan kesenangan 

dosa. Dosa itu nikmat, dan kehidupan 

daging sangat menyenangkan, tapi itu 

adalah jalan yang lebar yang menuju 

kepada kebinasaan. Sebagai contoh adalah 

perzinahan, ini adalah salah satu kehidupan 

dosa yang sangat nikmat. Oleh karenanya 

banyak orang hidup didalamnya. Tapi 

sekalipun kehidupan perzinahan adalah 

nikmat, namun kenikmatannya hanya 

sementara sebab setelah itu manusia akan 

didera berbagai penyakit, kehancuran 

rumah tangga, dan kebinasaan kekal di 

dalam api neraka jika tetap tidak mau meninggalkan dosa tersebut hingga akhir hidupnya. 



“Karena ia (Musa) lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah dari pada untuk sementara 

menikmati kesenangan dari dosa.” (Ibr 11:25) 

Tuhan Yesus sudah jelas memerintahkan anak-anak-Nya untuk memilih jalan yang sesak, yaitu 

jalan yang secara kacamata dunia tidaklah menyenangkan dan terlalu sempit untuk dilalui. Hidup kudus 

dan meninggalkan kesenangan dosa adalah jalan sempit yang Tuhan perintahkan untuk kita lalui.  

Saudara, kita hidup di akhir jaman dimana hari pengumpulan gandum dan ilalang semakin 

mendekat. Hari-hari ini kita berada di penghujung dari akhir jaman dimana tak lama lagi saatnya Tuhan 

memisahkan domba dan kambing. Disatu sisi Tuhan sedang mempersiapkan domba-domba-Nya untuk 

berkumpul bersama-sama dengan Dia di surga mulia, tapi disaat yang bersamaan iblis juga sedang 

berusaha sekuat tenaga mengumpulkan kambing-kambing untuk bersama-sama dengan dia di neraka 

yang kekal. Apa yang iblis lakukan? Iblis menawarkan jalan yang lebar untuk menipu sebanyak mungkin 

manusia di bumi ini dan memanggil anak-anak Tuhan yang sedang bersusah payah berjalan di jalan yang 

sesak untuk keluar dan beralih ke jalan yang lebar dan menyenangkan. Hari-hari ini begitu banyak tipuan 

iblis melalui kesenangan-kesenangan dosa yang ditawarkan kepada manusia. 

“Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta 

keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap 

dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.” (I 

Yoh 2:16-17) 

Tetaplah waspada di akhir jaman ini. Jika kita telah berbuat dosa, segeralah bertobat dan 

kembali kepada jalan yang benar yaitu jalan yang sempit seperti yang Tuhan Yesus perintahkan untuk 

kita lalui.   

7. Hati-hati terhadap guru-guru palsu  

Kita bisa mengenali apakah guru-guru 

tersebut palsu atau asli adalah dengan 

memperhatikan pengajarannya apakah 

menawarkan kehidupan kekristenan yang 

nyaman dan gampang atau menekankan kepada 

perjuangan menuju kesempurnaan?  

Hari-hari ini ada pengajaran yang sangat 

meninabobokan. Padahal banyak ayat Alkitab 

dengan jelas menuliskan kata-kata seperti: 

Waspadalah, bertekunlah, berjaga-jagalah, 

sadarlah, dan sebagainya, yang kesemuanya 

mengingatkan kita umat-Nya untuk selalu 

kedapatan dalam keadaan siap. Tapi hari-hari ini 

sungguh disayangkan bahwa banyak pengajaran Kristen yang mengaburkan ayat-ayat Alkitab yang 

benar. Beberapa pengajaran telah mengubur dalam-dalam tentang penghukuman kekal dan api neraka. 



Ada juga pengajaran yang begitu menggoda karena menekankan tentang keberhasilan, pengembangan 

diri, menolong diri sendiri, kemakmuran, kesuksesan dan, kebahagiaan pribadi. Belum juga pengajaran 

tersebut sempat dikenali oleh banyak anak Tuhan, kemudian muncul tren pengajaran yang baru yang 

begitu menekankan tentang kasih karunia Tuhan yang berharga secara berlebihan sehingga akhirnya 

membuat kasih karunia tersebut menjadi sangat murahan. Kita harus berhati-hati, pengajaran-

pengajaran ini dan guru-guru palsu yang membawanya tidaklah “jauh”, mereka ada di sekitar kita dan 

bahkan ada di gedung-gedung gereja kita.  

Tampaknya kita harus semakin hari semakin jeli. Ada tren di kalangan orang percaya ada guru-

guru, pendeta-pendeta, dan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan “jalan yang lebar” daripada taat 

pada perintah Tuhan Yesus untuk memilih “jalan yang sempit.” Mereka mengajarkan dan menawarkan 

pengalaman rohani yang lebih ke arah “kedamaian dan keamanan” pribadi dan “keselamatan kekal 

tanpa syarat.” Mereka menciptakan gereja yang membuat orang-orang didalamnya begitu rileks dan 

senang. Sehingga mereka lupa dan tidak menyadari tentang komitmen pengorbanan dan perjuangan 

yang harus dilakukan untuk mencapai kehidupan yang kekal. Bahayanya, penyesatan seperti ini pun 

hanya salah satu dari begitu banyak penyesatan yang terjadi di dalam Gereja Tuhan.  

“Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di 

antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang 

membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal Penguasa yang telah menebus mereka dan dengan 

jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.” (II Ptr 2:1) 

Jika Saudara ingin menjadi kelompok “orang yang sedikit,” maka Saudara harus berhati-hati dan 

mempertajam kepekaan rohani untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu! Kita hidup 

di akhir jaman, guru-guru palsu akan menyeret banyak sekali orang percaya pada kebinasaan kekal. Ini 

akan menjadi penyaringan di dalam gereja Tuhan yang sangat mengerikan dan tidak mudah dikenali.  

Tidak ada jalan mudah menuju surga kekal. Tidak ada jalan bebas hambatan menuju 

keselamatan. Dibutuhkan pengorbanan untuk mencapainya, yaitu mau memilih untuk masuk ke pintu 

yang sempit dan jalan yang sesak. 

8. Setia sampai mati 

“Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba akan mengalahkan 

mereka, karena Ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama 

dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia.” (Why 

17:14) 

Sewaktu Tuhan berkata: “Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dilipih” (Mat 22:14), 

itu bukan akhir dari penyaringan orang percaya. Ada satu lagi syarat yang Tuhan tetapkan untuk 

seseorang mencapai garis akhir, dan itu adalah kesetiaan.  

Dari ayat Why 17:14 di atas kita dapat melihat bahwa ada tiga tahapan penyaringan yang Tuhan 

tetapkan, yaitu: Akan ada banyak orang dipanggil; kemudian dari sekian banyak yang panggil, Tuhan 



akan memilih sedikit dari padanya; Setelah itu, dari sedikit yang dipilih tersebut tidak akan semuanya 

bertahan, sebab ternyata banyak diantaranya tidak setia. Jadi mereka yang akhirnya diselamatkan 

adalah mereka yang terpanggil, dipilih, dan yang setia. 

Apa yang dimaksud dengan “setia” pada ayat di atas? Saat ayat ini ditulis, ayat ini ditujukan 

kepada jemaat Smirna. Waktu itu jemaat di Smirna sedang mengalami penganiayaan yang hebat karena 

iman mereka kepada Kristus. Beberapa anggota gereja yang ketahuan sebagai pengikut Kristus, dan 

otomatis tidak mau lagi menyembah Kaisar, akan dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara 

mereka akan mengalami aniaya yang sangat hebat agar mereka meninggalkan iman percaya mereka 

kepada Kristus. Jika tetap menolak, maka mereka hanya tinggal menghitung hari untuk menjalani 

hukuman mati. Melihat keadaan mereka, Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes meminta mereka untuk 

menghadapi semua itu dengan setia.  

Mengapa Tuhan Yesus meminta 

jemaat-Nya untuk setia sampai mati? 

Karena kecenderungan umat percaya saat 

menghadapi aniaya maka mereka akan 

segera undur dan kemudian murtad. Dan 

masalah murtad ini akan ada di sepanjang 

sejarah kekristenan di dunia ini. Hanya 

sedikit saja umat percaya yang mau 

mempertaruhkan nyawa mereka untuk 

menghadapi aniaya karena nama Kristus. 

Inilah yang membuat mengapa sedikit 

sekali yang akan diselamatkan. Aniaya 

memang merupakan salah satu jalan yang sesak yang sedikit saja orang yang mau melaluinya. 

Mengapa Tuhan Yesus menuntut kita umat-Nya untuk setia sampai mati? Karena Tuhan Yesus 

sendiri telah setia sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus setia dan taat pada perintah Allah Bapa hingga 

kematian-Nya di kayu salib. Tuhan Yesus juga ingin anak-anak-Nya setia sampai mati dalam 

mempertahankan iman dan ketaatan kepada Dia.   

9. Berdoalah kepada Tuhan  

Dan mereka yang mendengar itu berkata: “Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?” 

Kata Yesus: “Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah.” (Luk 18:26-27) 

Surga adalah milik Allah. Keselamatan adalah kasih karunia Allah. Segalanya berpusat pada 

kehendak Allah. Oleh sebab itu adalah penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah agar orang-orang 

yang belum diselamatkan atau bahkan bagi mereka yang sulit sekali untuk diselamatkan, seperti orang-

orang kaya (Mat 19:23), para penguasa dunia, mereka yang degil, mereka yang tidak terjangkau oleh 

pemberitaan Injil, agar mereka juga dapat diselamatkan seperti kita telah diselamatkan terlebih dahulu. 

Sebagai “umat yang sedikit” yang telah terpilih, kita harus berdoa kepada Tuhan seperti seorang penjaga 



yang memohon kepada Tuhan agar umat percaya yang sedikit tetap bertahan, dan berdoa agar lebih 

banyak lagi jiwa-jiwa di dunia ini yang diselamatkan. SEBAB BAGI ALLAH TIDAK ADA YANG MUSTAHIL!  

Umat yang sedikit dari bangsa Israel berdoa:  

“Biarlah kiranya permohonan kami 

sampai di hadapanmu! Berdoalah untuk kami 

kepada TUHAN, Allahmu, untuk seluruh sisa ini; 

sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami 

yang tinggal, seperti yang kaulihat dengan 

matamu sendiri. Semoga TUHAN, Allahmu, 

memberitahukan kepada kami jalan yang harus 

kami tempuh dan apa yang harus kami 

lakukan.” 

Mintalah kepada Tuhan untuk mencurah-kan belas kasihan-Nya bagi kita, bagi keluarga kita, 

bagi orang-orang percaya yang masih memilih zona nyaman mereka dengan berjalan di jalan yang lebar, 

dan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mintalah kepada Tuhan agar menjaga mereka yang 

telah sungguh-sungguh dan mencurahkan belas kasihan-Nya bagi mereka yang belum bersungguh hati 

mengikut Tuhan dan memilih masih jalan yang sempit.  

10. Takut akan Tuhan  

Di dalam kitab Maleakhi pasal pertama Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa Ia 

mengasihi Israel. Namun pasal berikut-berikutnya mencatat bahwa Allah murka kepada bangsa Israel, 

mengapa? karena mereka tidak meng-hormati Allah! Sebagian besar umat Israel telah berbuat semau-

mau mereka; Mereka melanggar kekudusan Allah dengan mengorbankan korban persembahan yang 

najis dan cacat; mereka melakukan kekejian dengan melakukan kawin campur; Para imam mereka sudah 

tidak menghormati Tuhan; Umat Israel sudah tidak lagi mengembalikan persembahan persepuluhan 

mereka kepada Tuhan; Cara berbicara mereka kepada Tuhan sangat kurang ajar; Sudah tidak mau 

beribadah, dan lain sebagainya. Memang tidak semua kelakuan orang Israel seperti itu. Tuhan masih 

menyisakan sedikit saja orang-orang yang takut kepada-Nya, taat pada Taurat, ketetapan-ketetapan, 

dan hukum-hukum-Nya dengan setia. Tapi mereka sangat sedikit, bahkan sangat minoritas. 

Saudara, Israel adalah gambaran dari Gereja-Nya di akhir jaman. Apa yang terjadi di Israel dulu 

di Perjanjian Lama adalah gambaran dari apa yang terjadi di dalam Gereja Tuhan di Perjanjian Baru. 

Israel adalah gambaran Gereja Tuhan, dimana banyak sekali orang-orang di dalamnya yang tidak pernah 

bersyukur buat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib untuk menyelamatkan mereka. 

Kebanyakan orang Kristen dipenuhi dengan sungut-sungut, tidak mau mengucap syukur buat anugerah-

Nya namun malah berkata-kata tidak sopan kepada Allah saat sesuatu yang buruk terjadi kepada 

mereka. Banyak umat percaya tidak mau beribadah, mempersembahkan “korban cacat” kepada Tuhan, 

dan tidak mau mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan. Tidak sedikit juga mereka yang telah 

mengaku sebagai pengikut Kristus namun hidup mereka bercampur dengan hal-hal duniawi, okultisme 

dan dosa. Sungguh menyedihkan, dan inilah mengapa hanya sedikit saja orang yang diselamatkan. 



Bukan karena Tuhan itu tidak adil sehingga Ia tidak berkenan kepada banyak orang percaya, tapi dosa-

lah yang memisahkan mereka dengan kasih karunia Allah.  

“Sesungguhnya, tangan TUHAN tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-

Nya tidak kurang tajam untuk mendengar; tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu 

ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia 

tidak mendengar, ialah segala dosamu.” (Yes 59:1) 

Takutlah kepada Tuhan! Hormatilah kekudusan-Nya! Dan jaga perkataan hati dan mulut kita 

terhadap Tuhan! Berikan persembahan terbaik kepada-Nya! Sebab Ia telah memberikan nyawanya bagi 

Saudara dan saya! Tidakkah itu cukup? 

Jalan sempit juga berarti mengekang lidah kita terhadap umpatan dan kata-kata sia-sia kepada 

Tuhan maupun kepada sesama. Bersungut-sungut, berkata-kata kasar, mengatakan sumpah-serampah, 

mengutuki, mencurahkan amarah, dan sebagainya adalah “jalan lebar” yang bagi kebanyakan orang 

tentunya merupakan kesenangan untuk dilakukan. Tapi Tuhan katakan: “Pilihlah jalan yang sempit!” 

Kuasailah hati dan lidah kita. 

Hendaklah kita bersyukur atas kasih karunia-Nya kepada kita yang oleh-Nya kita telah dipanggil, dipilih 

dan diselamatkan. Bagaimana kita mengutarakan rasa syukur kita tersebut, yaitu dengan cara: 

• Hidup dalam takut akan Tuhan. 

• Hidup dalam penghormatan kepada Tuhan baik dalam sikap hati dan perbuatan.  

• Hidup dalam ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. 

• Mentaati segala Firman-Nya. 

• Memberikan hanya yang terbaik bagi-Nya. 

Pilihlah selalu jalan yang sesak 

Kita harus selalu mau melewati pintu yang sesak dan menempuh jalan yang sempit. Pintu yang 

sesak dan jalan yang sesak bukanlah fanatisme, legalisme, atau kekristenan yang kolot. Itu juga bukanlah 

kehidupan kekristenan dengan berbagai 

macam aturan yang ketat dan mematikan 

kebahagiaan. Jalan yang sempit adalah sebuah 

cara hidup yang mungkin akan sangat sulit 

dilalui karena kita harus berjalan sesuai 

Firman Tuhan. Seperti menghadapi aniya 

karena nama Yesus, hidup melawan arus 

dunia, tidak kompromi dengan hal-hal 

duniawi, menentang dosa, dan pikul salib. 

Tapi dibalik semua itu ada upah besar yang 



telah menanti kita yaitu kehidupan kekal bersama-sama Kristus di surga mulia.  

Seorang percaya tidak bisa begitu saja memasuki pintu kerajaan surga, oleh karena mengaku 

bahwa diri kita Kristen. Tidak! Ada harga yang harus dibayar untuk bisa sampai kepada garis akhir. 

Artikel ini memang cukup keras dan tidak enak untuk didengar, juga sangat bertolak belakang dengan 

banyak pengajaran yang hari-hari ini sedang digandrungi oleh banyak umat Tuhan, yaitu kehidupan yang 

nyaman, jaminan keselamatan tanpa syarat dan kasih karunia yang berlebihan. 

Mintalah kepada Tuhan untuk kita peka terhadap setiap tuntunan-Nya dan kekuatan untuk 

mentaati setiap kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan menganggap setiap teguran 

yang mungkin kita terima melalui artikel ini dengan sikap yang meremehkan. Nyawa dan jiwa kita 

sedang dipertaruhkan seperti halnya dengan nyawa dan jiwa banyak orang percaya. Pilihlah pintu yang 

sesak dan jalan yang sempit! Ditengah-tengah dunia yang menyediakan banyak sekali pintu yang luas 

dan jalan yang lebar, pastikan diri kita tetap memilih pintu yang sesak dan jalan yang sempit. Kita harus 

mengerti bahwa sekalipun jalan yang sempit begitu sukar untuk dilalui, namun kita harus mempercayai 

bahwa di jalan yang sempit tersebut Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kita. Dia akan menggenapi 

rencana-Nya bagi setiap orang yang mau menuruti perintah-Nya sampai garis akhir. Kita harus percaya 

bahwa Allah berkuasa untuk memberi kekuatan bagi kita untuk melewati jalan yang sempit, tidak peduli 

apa kata orang atau betapa berat dan panjangnya jalan sempit itu harus kita lalui. Ingat, di ujung jalan 

yang sempit ada berkat surga mulia telah menanti, sedangkan di ujung jalan yang lebar telah menanti 

kebinasaan kekal di dalam api neraka. 

Mengapa tidak bisa semua orang diselamatkan? 

Allah adalah Kudus! Surga adalah kudus! Seluruh penghuni surga adalah kudus! Tidak ada 

sesuatu pun yang najis boleh masuk kedalam surga (Why 21:27), sebab disitulah tempat Allah yang 

Kudus tinggal. Oleh sebab itu Allah harus memisahkan apa yang najis dengan  yang kudus, sebab hanya 

yang kudus yang bisa masuk ke  dalam surga. Selama manusia hidup, Allah harus memisahkan antara 

orang benar dan orang fasik; antara domba dan kambing; antara gandum dan ilalang; dan memisahkan 

antara orang yang memberontak dan yang hidup dalam kedagingan dari mereka yang taat dan 

berdedikasi kepada-Nya. Saudara, pintu yang sesak dan jalan yang sempit adalah suatu proses 

penyaringan Allah untuk memisahkan orang benar dari orang fasik di dalam Gereja. Allah sedang 

menguji umat-Nya sehingga Ia mengetahui siapa yang sungguh-sungguh di pihak-Nya pada hari-hari 

terakhir ini. 

Menjelang hari-hari terakhir dari jaman ini, pastikan kita berada di jalan yang benar. Pastikan 

kita menjadi salah satu “umat yang sedikit” itu. Amin. (VS.) 

 

 

 



AWAS!!!  Hilagnya keselamatan 

“Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka, oleh sebab 

upah, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti 

Kroah” (Yudas 1 : 11) 

Untuk dapat hidup berkenan kepada Tuhan di akhir zaman ini, kita perlu untuk waspada dan 

berjaga-jaga terhadap segala godaan untuk berbuat dosa. Ada orang yang secara sadar maupun tidak 

sadar melakukan dosa yang berakibat pada hilangnya keselamatan yang telah mereka terima 

sebelumnya. Rasul Yudas dalam suratnya di atas menyebutkan bahwa keselamatan bisa hilang apabila 

kita melakukan dosa seperti ketiga orang yang disebutkannya, yaitu Kain, Bileam, dan Korah. Seringkali 

dosa ketiga orang ini tanpa disadari ternyata masih ada dan dilakukan saat sekarang ini. Untuk itu, mari 

kita melihat dan membahas ketiga jenis dosa mereka dan jangan sampai kita melakukannya. 

1. DOSA KAIN: Tidak menghormati Tuhan 

Kisah mengenai Kain ditulis di kitab Kejadian pasal 4. Namun, dalam kitab 1 Yohanes 3:12 firman 

Tuhan mengungkapkan bahwa segala perbuatannya adalah jahat. Ia dan adiknya Habel masing-masing 

mempersembahkan suatu persembahan kepada Tuhan tetapi ternyata Tuhan menolak persembahan 

Kain dan hanya menerima persembahan dari 

Habel saja. Hal ini mengingatkan kita juga 

bahwa belum tentu Tuhan akan selalu 

bersedia menerima korban yang kita 

persembahkan kepadaNya. Kita perlu untuk 

mengetahui mengapa Tuhan bisa sampai 

menolak persembahan dari Kain. Firman 

Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 4 

mengatakan bahwa Habel dengan imannya 

kepada Tuhan mempersembah-kan suatu 

persembahan yang berkenan kepada-Nya.  

Dalam memberikan suatu 

persembahan kepada Tuhan, kita harus selalu 

memberikan yang terbaik kepadaNya, bukan dengan asal-asalan. Hal ini tidak berbicara mengenai nilai 

atau besarnya persembahan kita secara nominal.  ingat contoh persembahan seorang janda miskin 

(Matius 12:42), tapi lebih mengarah kepada sikap hati yang benar dalam mempersembahkan sesuatu 

kepada Tuhan. Sikap hati yang dimaksud adalah sikap yang menghormati Tuhan. Perlu untuk diketahui 

bahwa Kain mempersembahkan suatu hasil dari tanah, padahal Tuhan telah berkata bahwa tanah telah 

dikutuk olehNya. Jadi, ternyata Kain memiliki sikap hati yang salah terhadap Tuhan, yaitu ia tidak 

menghormati Tuhan. Sikap hatinya yang tidak menghormati Tuhan kembali terlihat saat Tuhan 

menegurnya setelah ia melakukan dosa, ia menjawab Tuhan dengan berdalih dan mengelak. Jadi, kita 

harus memiliki suatu sikap yang mengasihi dan menghormati Tuhan, dan memang hal ini terlihat juga 



saat kita memberikan persembahan kepadaNya. Oleh karena itu kita harus selalu memberikan yang 

terbaik bagi Tuhan. Hal ini dibahas dalam kitab Maleakhi 1:6-14. 

2. DOSA BILEAM: Suka menerima upah untuk perbuatan jahat 

Kisah mengenai Bileam dimuat dalam kitab Bilangan 22-24. Mengenai Bileam, Yudas menuliskan 

bahwa ia menceburkan diri ke dalam kesesatan oleh sebab upah. Rasul Petrus dalam suratnya di kitab 2 

Petrus 2:15 mengungkapkan bahwa Bileam suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang 

jahat. Banyak orang di dunia ini matanya 

hanya tertuju kepada upah saja, sekalipun 

dengan mengorbankan kepentingan atau 

kehendak Tuhan atas dirinya. Bileam tidak 

mentaati Allah, dan dengan demikian ia 

mendatangkan murka Allah terhadap 

dirinya sendiri. Tuhan menegurnya dengan 

suatu cara yang sangat unik, yaitu dengan 

menggunakan seekor keledai yang sedang 

ia tunggangi. Tuhan memang bisa 

menggunakan media apa saja (seringkali 

menggunakan masalah) untuk berbicara 

kepada umatNya, namun yang penting 

adalah kita harus mengetahui isi hati Allah. 

Jadi, jangan sampai kita mengeraskan hati dan memaksakan kehendak kita sendiri hingga Tuhan dengan 

terpaksa menegur kita dengan cara yang keras. Kita harus memiliki kepekaan untuk dapat mendengar 

suara Tuhan, dengan meningkatkan keintiman kita kepadaNya. Satu hal yang sangat penting, setelah 

kita mengetahui kehendak Tuhan, segera lakukan dengan taat dan jangan berbantah-bantahan 

denganNya. Juga, jangan menunda-nunda untuk melakukan kehendakNya.  Walaupun itu bertentangan 

dengan kehendak kita, mari kita tetap melakukannya agar Tuhan disenangkan. 

Selanjutnya, firman Tuhan dalam kitab Wahyu 2:14 menyatakan bahwa Bileamlah penyebab 

orang Israel berbuat dosa, karena ia yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang 

Israel dengan makan persembahan berhala, dan berbuat zinah dengan perempuan-perempuan Moab. 

Jadi, walaupun Ia mengetahui bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang mengutuk Israel, namun 

Ia masih juga memberikan nasihat kepada Balak bagaimana cara untuk mengalahkan bangsa Israel. 

Bileam tahu akan suatu dosa namun Ia tetap melakukannya juga karena tergiur akan upah yang 

disediakan oleh Balak. Penerapannya bagi kita, jangan sampai kita sudah tahu akan suatu dosa tetapi 

tetap melakukannya. 

Akibat dari semua perbuatan Bileam, pada akhirnya ia menerima suatu upah sesuai dengan 

sikap hatinya yang salah, yaitu kematian. Ia mati di tangan orang Israel  Yosua 13:22 

 

 



3. DOSA KORAH: Pemberontakan tehadap otoritas dari Tuhan 

Mengenai Korah, disebutkan bahwa ia melakukan suatu pemberontakan terhadap otoritas dari 

Tuhan. Kisah mengenai orang ini termuat dalam Bilangan 16. Korah yang adalah keturunan Lewi beserta 

Datan, Abiram, dan On yang ketiganya orang Ruben memberontak terhadap kepemimpinan Musa. 

Korah disini berbeda dengan Bani 

Korah (kaum pemuji dan penyembah 

dari suku Lewi) yang merupakan 

penulis Mazmur 42-88. Mengenai 

kaum ini kisahnya ada pada zaman 

Raja Yosafat, yang terdapat dalam 2 

Tawarikh 20:19. Perlu diketahui, 

sebagai seorang Lewi, ia bertugas 

untuk melayani Tuhan, namun ia 

memberontak terhadap Musa yang 

sudah Tuhan pilih sebagai pemimpin.  

Banyak orang yang biasa 

melayani Tuhan menganggap dirinya 

mampu, dan meremehkan otoritas dari Tuhan yang ada di atas orang tersebut. Sikap ini adalah sikap 

dari iblis / lusifer  dalam alkitab versi King James Version  di kitab Yesaya 14:12-13, yang ingin 

menduduki tahta Allah. Sikap seperti ini dibenci oleh Allah, akibatnya iblis dijatuhkan dari kedudukannya 

sebagai malaikat pemuji dan penyembah di sorga. Banyak orang memiliki suatu ambisi yang negatif, 

padahal sikap ini akan merugikan dirinya sendiri, dan juga orang-orang yang mengikutinya. Dalam kasus 

Korah, hukuman Tuhan belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu tanah terbelah dan menelannya beserta 

seisi kaum keluarga dan dengan segenap harta milik kepunyaan mereka.  

WASPADAI PARA PENGEJEK 

"Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu 

kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia 

ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus.”  Yudas 1:18 b 

Selain timbulnya 3 jenis dosa di atas, kita sebagai anak-anak Tuhan juga perlu mewaspadai satu 

lagi suatu tanda akhir zaman yang cukup spesifik yaitu munculnya para pengejek yang mengolok-olok 

para pengikut Tuhan. Mungkin kita banyak menerima ejekan-ejekan dari orang lain, yang berkata: ”Tak 

ada gunanya sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, ngapain ke gereja, kuno”, dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini, jangan sampai kita salah bersikap terhadap mereka, sehingga menimbulkan dosa yang 

berakibat pada hilangnya keselamatan kita. Milikilah sikap yang benar dalam menghadapi mereka. 

Bagi para pengejek ini, seringkali ibadah bukan lagi merupakan suatu hal yang dipentingkan 

karena dianggap sudah tidak perlu dilakukan lagi dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kita 

yang menghadapi kejadian seperti ini, jangan sampai kita merasa bahwa kita mengalaminya sendirian. 



Sejak zaman dahulu, setiap anak Tuhan yang berusaha untuk mentaati firmanNya sudah menghadapi 

para pengejek ini. Ada terlalu banyak contoh mengenai hal ini dalam Alkitab, misalnya:  

• Nuh yang menghadapi banyak hinaan pembangunan bahtera  

• Orang Israel yang mengelilingi kota Yerikho menghadapi ejekan penduduk kota tersebut,  

• Daud dianggap rendah oleh kaum keluarganya sendiri 

• Nehemia diejek saat ia membangun kembali tembok kota Yerusalem 

Jadi, sebenarnya semua ejekan dan hinaan sudah menjadi bagian dari kehidupan setiap orang 

yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tidak terkecuali saat ini juga, bukan tidak mungkin kita 

juga menghadapi hal yang sama. Akan tetapi orang yang mengutamakan untuk mentaati firman Tuhan 

dan tetap bertahan tanpa mempedulikan setiap ejekan, cemoohan, dan olok-olok dari para pengejek ini 

akan memperoleh upah dari Tuhan. Oleh karena itu, sangat disayangkan sekali bila ternyata ada juga 

anak Tuhan yang undur dari imannya kepada Tuhan karena mendengar hasutan dan cemooh dari para 

pengejek-pengejek di akhir zaman ini, padahal semua pengikut Kristus pasti akan mengalaminya. Dalam 

menghadapi para pengejek ini, jangan sampai kita salah dalam mengambil sikap terhadap mereka 

karena sebenarnya mereka hanyalah orang-orang yang tersesat dan belum bertobat. Kita tidak boleh 

lupa bahwa musuh kita yang sebenarnya adalah roh-roh jahat yang mempengaruhi hidup mereka  

Efesus 6:12 dan bukan mereka yang dapat kita lihat dengan mata jasmani kita. Roh-roh jahat itulah yang 

harus kita perangi, bukan orang-orang yang kita lihat. Pengaruh roh-roh jahat itu yang harus diputuskan, 

dan rebut mereka dari tangan si jahat. Untuk itulah kita perlu untuk selalu mengenakan selengkap 

perlengkapan senjata Allah untuk dapat melawan segala tipu daya iblis. Jadi, kita perlu untuk tetap 

mengasihi mereka dengan cara mendoakan dan menjadi saksi Kristus bagi mereka. Dalam hal ini, jangan 

sampai kita terpengaruh apalagi sampai mengikuti cara hidup mereka. Dalam surat rasul Paulus kepada 

jemaat di Galatia ia menuliskan sebagai berikut: “Jadi bagaimana sekarang: adakah kucari kesukaan 

manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau 

mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus.”  Galatia 1:10. Rasul Paulus 

menekankan pada umat Tuhan untuk tidak terpengaruh oleh hasutan, godaan, atau ejekan dari para 

pengejek yang akan dihadapi. Jangan sampai kita mengorbankan perkenanan Tuhan bagi kita dengan 

suatu hal yang hanya merupakan perkenanan dari manusia.  

PENTINGNYA HIKMAT DAN PENGERTIAN 

Agar kita dapat terhindar dari perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh Kain, Bileam, dan 

Korah sekaligus dapat menghadapi para pengejek di akhir zaman ini maka kita sebagai anak Tuhan perlu 

memiliki hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan melalui firmanNya yang hidup. Raja Salomo 

menulis Amsal sebagai berikut: “Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, dan mengenal Yang 

Mahakudus adalah pengertian.” (Amsal 9:10). Dalam menuliskan Amsal ini, Salomo mengerti mengenai 

pentingnya hikmat dan pengertian dalam menghadapi berbagai masalah. Ia meminta hikmat kepada 

Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada permintaan-nya itu. Karena itu, Tuhan mengabulkan permintaannya 

itu. Dikatakan bahwa hikmat adalah suatu sikap hati yang takut akan Tuhan. Dalam Keluaran 20:20 b 



berkata sebagai berikut: “Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba 

kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa.” Dengan 

jelas firman Tuhan berkata bahwa tujuan dari sikap hati yang takut kepadaNya adalah untuk kebaikan 

kita sendiri yaitu agar kita jangan berbuat dosa dengan mengikuti cara hidup dunia ini. 

Selanjutnya, dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata sebagai berikut: “Tetapi apabila di 

antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, --yang 

memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit--,maka hal 

itu akan diberikan kepadanya.” Kita perlu memiliki hikmat, dan caranya adalah memintanya kepada 

Allah yang akan memberikannya dengan murah hati dan berlimpah bagi kita. Apabila kita memiliki 

hikmat maka kita akan memiliki kemampuan untuk hidup kudus, mentaati firmanNya, dan menolak 

segala cara hidup keduniawian yang fana itu. Tuhan yang akan memampukan kita melalui hikmat dan 

pengertian yang berasal dariNya. Sekali lagi, semua hal ini bukan untuk kepentingan Tuhan namun 

hanya bagi kebaikan kita semata.  

KESIMPULAN 

Di akhir zaman ini kita sebagai umat Tuhan perlu untuk lebih berhati-hati dan jangan sampai 

mengikuti segala dosa yang sekarang ini banyak terjadi di sekitar kita. Waspadai 3 jenis dosa yang 

dilakukan oleh Kain, Bileam, dan Korah. Untuk itu, kita harus memiliki hikmat dan pengertian yang benar 

lewat firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita. Jikalau kita memiliki hikmat ini, maka kita akan dapat 

menjalani hidup kita dengan suatu pegangan yang pasti. Mari miliki hikmat serta pengertian yang benar 

dari Tuhan, agar kita dapat mengalami hidup berkemenangan di dunia ini dan dengan tetap memelihara 

keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin.(Tim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


