
 



PESAN GEMBALA 

Pembebasan Seutuhnya Bagi Orang Percaya 

Shalom,  

Di Tahun Pembebasan Seutuhnya ini,  tidak henti-hentinya Tuhan ingatkan Gembala Pembina 

tentang Lukas 4:18-19. Yaitu ayat dimana Tuhan Yesus berkata:  

“Tahun Rahmat Tuhan sudah datang, Tahun Yobel sudah datang, Tahun Pembebasan 

seutuhnya sudah datang.”  

Setelah Ia berkata seperti itu, lalu apa yang Ia lakukan? Dia membebaskan orang-orang miskin, 

orang-orang yang tertawan, orang-orang yang tertindas, dan mencelikkan mata mereka yang buta, baik 

buta secara jasmani maupun buta rohani.  

 

PELAYANAN YOHANES PEMBAPTIS 

Pada waktu Yohanes berada di dalam penjara. Dia mengutus dua orang muridnya untuk datang 

kepada Yesus dengan sebuah pertanyaan? “Engkaukan Mesias yang selama ini kami tunggu? Atau kami 

harus menunggu orang lain lagi?” Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang melayani orang banyak, Dia 

sedang menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terikat, mengusir setan, dan sebagainya. Ketika 

Tuhan Yesus ditanya seperti itu, Dia tidak menjawab ‘Ya’ atau ‘Tidak’, tetapi Dia hanya berkata kepada 

murid Yohanes Pembaptis, “Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, katakan kepada Yohanes 

Pembaptis, Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli 

mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan 

berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku.” 

Pelayanan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi ini 2.000 

tahun yang lalu, tetapi sekalipun sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tidak berarti pelayanan 

Tuhan Yesus berhenti 2.000 tahun yang lalu, sebab sampai hari ini pelayanan Tuhan Yesus tersebut 

masih berlangsung, artinya Pembebasan Seutuhnya masih terjadi.  

 

PEMBEBASAN SEUTUHNYA BAGI BANGSA ISRAEL 

Keluaran 2-12, mengisahkan bagaimana Tuhan mengadakan pembebasan seutuhnya bagi 

bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketika orang-orang Israel berada di Mesir, mereka mengalami 

penindasan dan perbudakan, lalu mereka berseru kepada Tuhan agar Ia membebaskan mereka. 

Akhirnya teriakkan mereka tersebut sampai kepada Allah, dan Allah mendengarkan teriakkan mereka, 

lalu Ia mengingat kepada perjanjian-Nya dengan Abraham, Ishak dan Yakub.  

Bangsa Israel telah hidup di tanah Mesir selama 430 tahun. Proses pembebasan bangsa Israel 

dari Mesir ternyata memiliki arti rohani yang dalam bagi Saudara dan saya. Mesir secara rohani 

berbicara tentang sistem dunia yang dikendalikan oleh iblis dan Firaun sebagai penguasa Mesir 

berbicara tentang penguasa yang mengendalikan sistem dunia, yaitu iblis sendiri. Untuk membebaskan 

orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadapi Firaun. Tenyata 

pembebasan seutuhnya bagi Bangsa Israel itu tidak mudah, Musa dan Harun harus melakukan 

peperangan rohani untuk melawan Firaun, tetapi yang jelas mereka hanyalah sebagai alat, sedangkan 

yang berperang adalah Allah sendiri.  



Pembebasan seutuhnya bagi 

bangsa Israel adalah bahwa Tuhan akan 

membawa orang-orang Israel keluar dari 

perbudakan dan penindasan di Mesir. 

Tuhan akan membebaskan mereka 

sepenuhnya agar mereka bisa beribadah 

kepada Tuhan di padang gurun (bukan di 

Mesir), baru setelah itu mereka akan 

dibawa ke negeri yang penuh susu dan 

madunya.  

Arti rohani: Pembebasan 

seutuhnya bagi bangsa Israel dari Mesir 

adalah gambaran dari Gereja-Nya saat ini, 

yaitu gambaran dari pembebasan 

seutuhnya bagi kita orang-orang percaya 

(Israel secara rohani). Kepada orang-orang percaya, Tuhan berjanji akan memberikan pembebasan yang 

seutuhnya, yaitu pembebasan dari perbudakan dan penindasan dosa dan iblis, setelah itu kita akan 

dibawa Tuhan untuk mengenal Dia, dan beribadah kepada-Nya.  

Padang gurun berbicara tentang proses. Jadi setelah kita mengalami proses demi proses, akhirnya kita 

akan dibawa ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Apa arti dari tanah yang penuh dengan 

susu dan madunya? Artinya adalah:  

1. Hidup berkelimpahan di dalam segala hal (Yoh 10:10) 

2. Sorga mulia. 

Proses ini sebenarnya adalah Proses keselamatan bagi kita. Pembebasan seutuhnya berbicara 

tentang proses keselamatan. 

Sejak awal, Firaun yang adalah gambaran penguasa sistem dunia, sangatlah menentang 

pembebasan seutuhnya terjadi. Oleh sebab itu, mengalami pembebasan seutuhnya adalah suatu 

peperangan rohani. Tapi kita tidak perlu khawatir bagaimana kita memenangkan peperangan ini, seperti 

halnya bagian Tuhan adalah melepaskan tulah, dan sedangkan bagian Musa adalah taat melakukan 

perintah Tuhan, maka pemulihan bangsa Israel terjadi. Demikian juga kita, kita hanya taat saja pada 

Tuhan, dan Tuhan-lah yang akan berperang gantikan kita. Bagian kita adalah taat kepada perintah 

Tuhan.   

MUSLIHAT IBLIS AGAR SESEORANG TIDAK MENGALAMI PEMBEBASAN YANG SEUTUHAN 

Ada 4 tipu muslihat Firaun yang diberikan kepada Musa dan bangsa Israel supaya mereka tidak 

mengalami pembebasan seutuhnya, yaitu: 

1. Firaun mengizinkan beribadah, tetapi beribadahlah di Mesir.  

Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata: “Pergilah, persembahkanlah korban kepada 

Allahmu di negeri ini.” (Kel 8:25) 

Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk 

beribadah kepada Allah. Bagaimana seharusnya bangsa Israel beribadah? Mereka harus pergi ke padang 

gurun yang jaraknya tiga hari perjalanan dari Mesir (Kel 3:18).  



Pada waktu Musa menyampaikan perminta-an 

tersebut kepada Firaun (yang adalah gambaran dari iblis), 

maka Firaun menjadi murka dan bukan saja melarang 

bangsa Israel keluar tapi ia lebih lagi menindas mereka. 

Kemudian Tuhan menurunkan tulah kepada Mesir. 

Mengerikan sekali, tapi Firaun tetap mengeraskan hati. 

Tulah pertama melanda Mesir, kemudian tulah kedua, 

dan sampai tulah ketiga diturunkan, Firaun tetap 

mengeraskan hatinya dan tidak mau membebas-kan 

bangsa Israel. Tapi pada tulah keempat barulah Firaun 

memanggil Musa. Firaun berkata kepada Musa, “Kamu 

boleh beribadah sekarang, tetapi beribadahlah di Mesir 

saja.” Saat itu Musa langsung menjawab, “Mana bisa 

kami beribadah di Mesir! Ibadah kami adalah merupakan 

kekejian bagi Bangsa Mesir. Jadi kalau kami beribadah di 

Mesir, kami akan dilempari batu!” (Kel 8:25-27). Musa 

menolak perintah Firaun tersebut, karena perintah Tuhan kepada bangsa Israel adalah mereka harus 

beribadah di luar Mesir, yaitu di padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya.  

Arti rohani: Sekalipun kejadian tersebut sudah lama terjadi, tapi Iblis tetap menipu orang percaya 

dengan tipuan seperti itu. Saat ini iblis berkata kepada banyak orang yang memutuskan untuk percaya 

Kristus: “kamu boleh menjadi orang percaya, tetapi biarlah gaya hidupmu tetap sama dengan dunia 

ini”  

Iblis tidak suka kepada mereka yang mengalami pembebasan dengan menerima Kristus sebagai 

juruselamat dan beribadah kepada-Nya. Tapi jika seseorang akhirnya menjadi percaya kepada Kristus, 

itu karena iblis menipu mereka dengan muslihat: “Kamu boleh beribadah dan menjadi orang percaya, 

tetapi gaya hidup kamu tetap sama dengan orang dunia (Mesir). 

Hari-hari ini kita banyak mendengar orang berkata, “Kalau kita berbisnis tidak sama dengan cara 

yang dilakukan dunia, mana bisa kita hidup? Mana bisa jalan bisnisnya? Mana mungkin kita mendapat 

pergaulan yang enak dengan orang dunia kalau kita tidak mengikuti cara-cara mereka (Minum minuman 

keras, pesta pora, mabuk-mabukan, narkoba, 

perzinahan).” Berhati-hatilah itu adalah salah 

satu tipu daya iblis agar kita tidak mengalami 

pembebasan yang seutuhnya. 

Gembala Pembina diingatkan tentang 

Why 13:16-18 yang berkata:  

“Dan ia menyebabkan, sehingga 

kepada semua orang, kecil atau besar, kaya 

atau miskin, merdeka atau hamba, diberi 

tanda pada tangan kanannya atau pada 

dahinya, dan tidak seorangpun yang dapat 

membeli atau menjual selain dari pada mereka 



yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah 

hikmat: barangsiapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu 

adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah enam ratus enam puluh enam.” 

Dari ayat diatas kita bisa melihat, ada masanya dimana semua orang, kecil atau besar, kaya atau 

miskin, merdeka atau orang tertawan harus memakai tanda 666 di tangan kanannya atau dahinya atau 

yang kita kenal sebagai chip.  

Jika Saudara hidup dengan gaya hidup sama dengan orang dunia, Saudara tidak akan tahan 

menghadapi ini semua, sebab jika Saudara tidak mau memakai chip, maka Saudara tidak dapat membeli 

atau menjual. Jangan sampai pada waktu ini terjadi kita akan ikut memakai tanda itu. 

Pilihan ada di tangan Saudara, memiliki gaya hidup seperti gaya hidup dunia dan memakai tanda 666 

atau hidup sesuai dengan Firman Tuhan. Yang pasti sebelum hal ini terjadi, kita semua harus sudah 

diangkat. 

 

2. Firaun mengizinkan beribadah, tapi jangan terlalu jauh dari Mesir. 

Lalu kata Firaun: “Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk memper-sembahkan korban kepada 

TUHAN, Allahmu, di padang gurun; hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku.” (Kel 

8:28) 

Tipuan berikutnya adalah Firaun berkata: “Baiklah kalau begitu, kamu boleh pergi ke padang gurun, 

tetapi jangan pergi terlalu jauh, mungkin setengah hari saja dan nanti kamu langsung beribadah di situ, 

atau mungkin satu hari perjalanan saja dan kamu langsung beribadah di situ.” Tapi hal ini juga tidak 

sesuai dengan firman Tuhan, bangsa Israel harus berjalan jauh ke luar dari Mesir untuk beribadah. 

Sehingga Musa menolak tawaran Firaun ini. 

Arti rohani: Ini adalah tipuan iblis kepada orang percaya yang artinya kurang lebih seperti ini: “Kamu 

boleh menjadi orang percaya, tetapi jangan terlalu serius.” Iblis akan sekuat tenaga membuat orang 

percaya “tidak terlalu jauh” dari dosa. Sehingga pada akhirnya banyak orang percaya yang tidak 

sungguh-sungguh... 

 

Pengajaran hyper Grace 

Hari-hari ini kita menemukan pengajaran yang kita kenal dengan pengajaran hyper-grace, ini 

adalah salah satu pengajaran yang membuat banyak orang percaya tidak sungguh-sungguh! Mengapa 

demikian? Karena para pengajar hyper grace mengajarkan:  

“Tuhan telah mengampuni semua dosa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Jadi 

dosa masa lalu, dosa masa kini dan dosa yang akan datang sekaligus sudah diampuni. Allah tidak 

melihat lagi dosa apapun yang kita perbuat setelah lahir baru, karena Dia melihat kita sudah sempurna 

dan kudus di dalam Anak-Nya.”  

Banyak orang yang senang dengan pengajaran ini. Sebab, jika dosa masa lalu, dosa masa kini, 

dan dosa masa yang akan datang sudah diampuni kira-kira apakah perlu orang percaya hidup sungguh-

sungguh dengan Tuhan? Tentu tidak perlu.  

Orang Kristen yang sungguh-sungguh akan hidup sesuai dengan Firman Tuhan. Pilihan ada di 

tangan kita, apakah ingin menjadi Kristen yang sungguh-sungguh atau yang biasa-biasa saja.  

Satu lagi pengajaran yang akan membawa orang percaya kepada ketidaksungguhan, yaitu: 



“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni 

segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.” (I Yoh 1:9) 

Bukankah Alkitab mengajarkan bahwa dosa itu akan diampuni kalau kita bertobat, tapi 

pengajaran hyper-grace sangat menentang tentang 

pertobatan ini, mereka berkata: “Kasih karunia 

mengalahkan pentingnya pertobatan. Pertobatan 

tidak penting setelah lahir baru, karena semuanya 

telah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. 

Mohon pengampunan kepada Tuhan itu identik 

dengan dosa, karena artinya meremehkan 

pengampunan sempurna melalui salib Kristus!” 

Sehingga hyper-grace mengajarkan berdoa, “Terima 

kasih Tuhan. Meskipun saya berbuat dosa, saya tetap 

sempurna di hadapan-Mu.”  

Seorang yang bernama John Calvin yang 

dikenal dengan ‘Calvinisme’ memiliki paham “Sekali 

selamat, tetap selamat” sama dengan pengajaran 

hyper grace. Tapi diantara keduanya ada berbeda, 

yaitu dalam hukum dan pertobatan. Berikut perbedaanya: 

Hukum: Orang hyper-grace sangat menentang hukum, tetapi justru John Calvin memerlukan 

hukum.  

Hukum memiliki 3 fungsi.  

1. Sebagai cermin atas tindakan-tindakan kita.  

2. Untuk menekan kejahatan. 

3. Untuk menunjukkan apa yang disukai Allah.  

Pertobatan: Pertobatan bukan hanya pada waktu kita mengalami kelahiran baru, yaitu pada 

saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus lalu selesai, tetapi justru pertobatan adalah gaya 

hidup Kristiani yang sebenarnya.  

Tuhan Yesus mengajarkan “Berilah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan 

ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah 

kepada kami.” Jadi bertobat dan minta ampun itu bukan setahun sekali atau sebulan sekali tetapi setiap 

hari. Tuhan Yesus telah menyediakan pengampunan, tetapi untuk mendapatkannya manusia harus 

memohon pengampunan itu melalui pengakuan dosa dan pertobatan. Pengampunan itu tidak diberikan 

secara otomatis, tetapi kita harus datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa, dan minta ampun, 

dengan demikian Saudara akan diampuni dan tetap selamat.  

Ada orang yang berpikir jika kita jatuh dalam dosa maka akan langsung masuk neraka, 

sebenarnya kalau kita jatuh dalam dosa tidak akan langsung masuk neraka tetapi melalui proses, kalau 

kita terus menerus berbuat dosa dengan sadar dan Saudara tahu tentang kebenaran hidup, maka 

tempatnya adalah di neraka. 

“Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, 

maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan 

akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada 



orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga 

orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak 

Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih 

karunia? Sebab kita mengenal Dia yang berkata: "Pembalasan adalah hak-Ku. Akulah yang akan 

menuntut pembalasan." Dan lagi: "Tuhan akan menghakimi umat-Nya." Ngeri benar, kalau jatuh ke 

dalam tangan Allah yang hidup.” (Ibr 10:26-31)  

Kita sebagai orang Kristen harus mengerti 

tentang sorga dan neraka. Dulu kita mengenalnya dengan 

kata “sorga” dan “neraka.” Tetapi banyak pengajar kini 

memperhalus kata tersebut menjadi “selamat” dan 

“tidak selamat.” Tetapi kata tersebut masih terlalu keras 

bagi sebagian orang sehingga menjadi “diberkati” dan 

“tidak diberkati.” Sehingga akhirnya muncullah 

pengajaran baru yang kita kenal dengan nama  ‘Hyper 

grace’.  

Hari-hari ini kita banyak mendengar orang-orang 

yang tertekan, merasa bersalah dan tertuduh karena 

merasa ‘dihakimi’ oleh hukum, tapi ketika mereka 

mendengar pengajaran Hyper-grace langsung terjadi 

kelepasan. Itu adalah kelepasan yang semu. Pengajaran 

Hyper-grace mengajarkan “Jangan kuatir, sebab Tuhan 

tidak melihat kelemahan-kelemahan itu. semuanya 

sudah selesai.”  

Lebih baik Saudara datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, “Tuhan, saya sungguh-sungguh 

mau melakukan tetapi saya tidak bisa melakukannya. Ampuni saya, Tuhan!” Tuhan Yesus pasti 

mengampuni Saudara, dan perlu diingat, kita mampu melakukan Firman Tuhan, itu bukan karena 

kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia. Jika Saudara hidup intim dengan Tuhan, maka Saudara pasti 

bisa melakukannya. Bukan dengan kekuatan kita melainkan kekuatan dari Tuhan yaitu kasih karunia.  

 

3. Firaun mengizinkan beribadah, tapi hanya laki-laki saja. 

“Bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada TUHAN, sebab 

itulah yang kamu kehendaki.” Lalu mereka diusir dari depan Firaun. (Kel 10:10) 

Tulah terus berjalan, tetapi Firaun masih belum melepaskan orang Israel untuk mengalami 

pembebasan seutuhnya. Setelah tulah ke-8 diturunkan, Firaun sudah tidak tahan lagi, kemudian ia 

memanggil Musa dan bertanya: “Siapa-siapa  yang sebenarnya akan pergi?” Jawab Musa, “Yang akan 

pergi adalah orang-orang yang muda dan yang tua; dengan anak laki-laki kami dan perempuan; dengan 

kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan.” Tapi 

Firaun menjawab Musa: “Baiklah, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki saja yang boleh pergi!” 

Arti rohani: Ini berbicara tentang para ayah yang menjadi percaya atau sibuk melayani tanpa 

memperhatikan pertumbuhan kerohanian keluarga mereka, yaitu istri dan anak-anaknya. Seperti halnya 

Firaun, iblis berkata: “Kamu boleh menjadi orang percaya, tetapi jangan bawa-bawa keluargamu.” Ini 

artinya bahwa istri dan anak-anak tidak perlu jadi orang percaya.  



Jika suami-suami tidak bertindak sebagai imam, maka istri dan anak-anaknya pasti tidak akan sungguh-

sungguh dengan Tuhan.  

Mazmur 128 berbicara tentang “Berkat atas rumah tangga,” dijelaskan bahwa kalau orang laki-

laki atau suami-suami takut akan Tuhan dan hidup sebagai imam, maka istri dan anak-anaknya semua 

menjadi sungguh-sungguh.    

Ada sebuah data yang menuliskan bahwa: Jika seorang suami sungguh-sungguh dengan Tuhan, 

maka 70% dari anak-anaknya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau isterinya yang sungguh-

sungguh dengan Tuhan, maka hanya 30% anak-anaknya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi 

peranan seorang suami ini sungguh luar biasa penting. Apa lagi jika kedua-duanya, yaitu suami-isterinya 

sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka akan menghasilkan 100% anak-anak yang sungguh-sungguh 

kepada Tuhan. Itu artinya seluruh keluarga diselamatkan. Dan memang Tuhan menghendaki seluruh 

keluarga diselamatkan, baru Saudara akan mengalami pembebasan seutuhnya.   

 

4. Firaun mengizinkan beribadah, tetapi kambing domba harus ditinggal di Mesir. 

Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata: “Pergilah, beribadahlah kepada TUHAN, hanya kambing 

dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu.” (Kel 

10:24) 

Firaun tetap mencoba untuk tawar menawar dengan Musa, tetapi Musa tetap pada perintah Tuhan. 

Sampai akhirnya datang tulah ke-9, yaitu gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama tiga hari. Tulah itu 

sangat menekan orang Mesir sehingga kembali Firaun memanggil Musa dan berkata: “Hai Musa, kamu 

semua boleh pergi beribadah kepada Tuhan, tapi kambing dombamu dan lembu sapimu harus 

ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut bererta kamu.” Musa menjawab, “Tidak bisa! Kami tidak 

bisa meninggalkan ternak kami, sebab justru ternak kami itulah yang harus kami persembahkan untuk 

beribadah kepada Tuhan Allah kami. Jika kambing domba kami ditinggal, maka kami tidak tahu dengan 

apa kami harus beribadah kepada Tuhan, itu artinya kami tidak dapat mempersembahkan korban 

kepada Tuhan.”   

Saudara, kambing domba adalah harta bagi bangsa Israel di tanah Mesir (Kej 47:3). Jadi saat Firaun 

menahan kambing domba mereka itu artinya Firaun sedang menahan harta mereka untuk dipakai 

beribadah kepada Allah.  

 

Arti rohani: Ini adalah trik terakhir yang akan iblis 

lancarkan kepada orang percaya yang cukup 

berbahaya. Itu artinya iblis sedang berkata kepada 

orang percaya begini: “Kamu boleh menjadi orang 

percaya, tetapi jangan memuliakan Tuhan dengan 

hartamu.”  

Pada tahap tertentu, iblis akan membiarkan orang-

orang beribadah kepada Tuhan, tetapi agar mereka tetap dalam cengkramannya, iblis akan 

menggunakan harta mereka, yaitu jangan sampai mereka memuliakan Tuhan dengan hartanya. Oleh 

sebab itu mengapa banyak orang percaya begitu terikat pada harta, susah memberikan persembahan, 

tidak mau mengembalikan perpuluhan, apa lagi memberikan buah sulung. Itu karena iblis mengikat 

harta mereka.  



Tuhan tidak memerlukan uang Saudara, tetapi pelayanan dan pekerjaan Tuhan perlu uang Saudara, 

karena itulah Tuhan memberkati Saudara. Iblis tidak senang dengan hal itu, dia akan terus berusaha 

untuk mencuri berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi Saudara.  

“Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya 

mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.” (Yoh 10:10) 

Berhati-hatilah! Jangan sampai berkat yang Tuhan telah sediakan bagi Saudara yaitu hidup yang 

berkelimpahan itu dicuri oleh iblis, karena kita terikat dengan harta kita.  

 

KUNCI SUPAYA BERKAT TUHAN TIDAK DICURI IBLIS 

Ada beberapa kunci yang Tuhan berikan agar berkat kita tidak dicuri oleh iblis, yaitu: 

1. Memberikan Persembahan Buah Sulung 

“Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka 

lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan 

meluap dengan air buah anggurnya.” (Amsal 3:9-10) 

 

2. Memberikan Persembahan Persepu-luhan dan Persembahan Khusus 

“Bawalah seluruh persembahan persepu-luhan 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.” 

 

3. Memiutangi Tuhan 

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

perbuatannya itu.”  (Ams 19:17) 

Memiutangi Tuhan artinya membuat Tuhan berhutang kepada kita. Kalau kita mengasihani orang 

lemah, justru hal tersebut membuat Tuhan berhutang kepada kita, dan Dia akan membalas perbuatan 

kita itu.  

 

4. Memberi Dalam Kekurangan 

“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. 

Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai 

sambil membawa berkas-berkasnya.” (Mzm 126:5-6) 

Memberi untuk Tuhan itu bukan hanya pada waktu seseorang sedang mengalami kelebihan, tetapi 

justru pada saat seseorang mengalami kekurangan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, 

orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkat-

berkat-Nya. 

 

5. Menabur Banyak 

“Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur 

banyak, akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, 



jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan 

sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 

berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.” (II Kor 9:6-

8) 

 

TAHUN PEMBEBASAN YANG SEUTUHNYA TERJADI 

Saudara, semua yang tidak sesuai dengan 

Firman Tuhan, ditolak oleh Musa. Akhirnya pada waktu 

Tuhan menurunkan tulah ke-10, yaitu kematian anak 

sulung di Mesir! Semua anak sulung manusia, termasuk 

anak sulung raja Firaun yang duduk ditakhta, bahkan 

anak sulung hewan, semuanya mati! Malam itu di Mesir 

terjadi seruan yang dahsyat sebab tidak ada rumah yang 

tidak ada kematian.  

Melihat semua itu, Firaun tidak tahan dan berkata, 

“Sekarang kamu pergi! Bawa semuanya!” Sebelum ini 

terjadi, Musa sudah memberi perintah kepada orang-

orang Israel, “Nanti kalau kamu keluar dari Mesir, kamu 

datangi orang-orang Mesir dan minta dari orang Mesir 

barang-barang, emas dan perak serta kain.” 

Dan Tuhan membuat orang-orang Mesir 

bermurah hati kepada orang Israel sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka 

merampasi orang Mesir itu, dan malam itu, dalam satu malam setiap orang Israel jadi jutawan! Ini 

benar!  

Mungkin ada diantara Saudara yang sedang bergumul selama berbulan-bulan, bertahun-tahun 

tetapi ada saatnya dalam tempo satu malam, apa yang Saudara doakan selama ini akan Saudara terima.  

Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang akan memberikan orang lain bermurah hati kepada Saudara, 

bukan karena orang lain bermurah hati tetapi Tuhan yang membuat mereka bermurah hati kepada 

Saudara. Saat kita taat pada Firman Tuhan maka pembebasan seutuhnya terjadi. Amin (SH.) 

 

Pesan Gembala Pembina Pdt DR.Ir.Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMURNIKAN SEPERTI EMAS DAN PERAK (bagian1) 

 

Pada edisi yang lalu kita mempelajari pengajaran Tuhan Yesus mengenai “perumpamaan 

tentang pukat.” Dari perumpamaan tersebut kita mengerti bahwa kasih karunia Allah itu gratis, 

demikian juga panggilan keselamatan-Nya ditujukkan bagi siapa saja, tapi kemudian Tuhan memberikan 

perumpamaan tentang pukat yang memberi tahu kita bahwa setelah seseorang menerima kasih karunia 

dan kesalamatan-Nya yang gratis, Tuhan menuntut umat-Nya memiliki standar pertumbuhan 

kerohanian yang tinggi dalam mengikut-Nya. Melalui perumpamaan tersebut Tuhan ingin kita menjadi 

“ikan yang terpilih” dan “berkualitas tinggi,” sehingga kelak ditengah perjalanan dalam mengikut Tuhan 

kita tidak termasuk diantara ikan-ikan yang akan dibuang. 

Lalu, bagaimana supaya kita bisa menjadi ikan yang terpilih? Di Alkitab ternyata tidak ada 

petunjuk atau perumpamaan lain yang memberi tahu kita untuk menjadi ikan yang baik. Para rasul 

disebut oleh Kristus sebagai para penjala ikan, dan kita adalah ikan-ikannya. Tapi tidak ada petunjuk 

yang mengumpamakan pertumbuhan kerohanian orang percaya menjadi ikan-ikan yang baik. Tapi jika 

kita menyelidiki Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa pertumbuhan rohani orang percaya itu 

diumpamakan seperti proses pemurnian emas dan perak.  

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

dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, 

agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan; dan lagi minyak untuk melumas matamu, 

supaya engkau dapat melihat.” (Why 3:18) 

Dalam banyak kesempatan, di Perjanjian Baru, Firman Tuhan biasanya menggambarkan standar 

kemurnian orang percaya itu seperti emas murni, sedangkan di Perjanjian Lama bisa digambarkan 

melalui perak atau emas.  

Emas dan perak adalah logam mulia (tahan terhadap karat), indah, dan mahal harganya karena 

keberadaannya yang langka di alam ini. Emas dan perak murni begitu indah, tapi Alkitab menjelaskan 

bahwa agar emas dan perak mencapai keindahan dan kemurnian seperti itu tidaklah mudah, sebab ada 

proses yang panjang yang harus dilalui. 

 

Proses pemurnian emas dan perak 

Jika kita mempelajari tahapan-tahapan pemurnian emas dan perak, maka bukan suatu 

kebetulan bahwa pada setiap tahapan pemurniannya memiliki arti rohani yang sangat menggambarkan 

proses perumbuhan rohani orang percaya menuju kemurnian hati, kesempurnaan dan standar Allah. 

Dengan proses konvensional dan penjelasan istilah yang telah disederhanakan, berikut adalah proses 

pemurnian emas dan perak beserta arti rohaninya: 

 

1. Mining (Proses penambangan) 

“Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas ... Orang 

menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia, ...” (Ayb 28:1,4) 

Sebelum orang bisa menemukan tempat-tempat yang mengandung logam mulia seperti emas atau 

perak, manusia harus melakukan banyak penelitian untuk menemukan tempat yang mengandung emas 



dan perak. Logam-logam mulia tidak terdapat di sembarang 

tempat di bumi ini, hanya di tempat-tempat tertentu saja.  

Setelah orang menemukan suatu tempat dengan 

kandungan emas, maka mereka akan segera menandai tempat 

tersebut dan mulai melakukan penggalian. Penggalian untuk 

menemukan bebatuan yang mengandung emas (hard rock 

gold) sangatlah ekstrim, sebab para penambang akan 

membuka tambang di tempat-tempat yang terpencil, kemudian 

menggali tanah sangat-sangat dalam, belum lagi proses 

penggaliannya yang berbahaya. Hanya orang-orang dengan kemampuan khusus, perlengkapan khusus, 

dan yang bernyali besar yang bisa melakukannya.  

Setelah melalui proses yang begitu sulit dan penuh bahaya, akhirnya bebatuan yang mengandung 

logam-logam mulia ditemukan. Tetapi bebatuan tersebut sangatlah kotor karena masih bercampur 

dengan tanah, pasir, dan lumpur. Pada waktu diangkat dari tempat penggalian, bebatuan tersebut 

sangatlah jauh dari gambaran logam mulia yang indah. Namun demikian, karena kilaunya yang khas, 

emas dan perak sudah dapat terlihat. 

Arti rohani, Saat manusia jatuh kedalam dosa, tubuh rohani manusia menjadi “kotor” karena dosa. 

Oleh sebab itu mereka diusir dari taman Eden, itu dikarenakan Allah adalah kudus, Ia tidak bisa tinggal 

bersama manusia yang berdosa. Manusia telah “kotor” dan kecende-rungan hatinya kini hanya 

membuahkan dosa (Kej 6:5), bahkan Roh Allah yang tadinya tinggal didalam diri manusia akhirnya undur 

(Kej 6:3), kini manusia hidup dalam daging dan segala keinginannya.  

Tapi puji Tuhan, sebab Allah tidak rela kehilangan manusia. Allah tidak rela jika kelak manusia harus 

mati dalam dosa-dosa mereka, untuk itu Allah merencanakan karya keselamatan-Nya dengan 

mengarunikan anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus setiap orang yang mau 

percaya kepada-Nya. Tidak peduli betapa dalamnya manusia telah jatuh, Allah mau mengangkat 

manusia untuk menyelamatkannya. Tidak peduli betapa kotornya manusia, asal ia mau bertobat, maka 

Allah akan mengangkatnya kembali. Mazmur Daud berkata: 

“Ia mengangkat aku dari lobang kebinasaan, dari lumpur rawa; Ia menempatkan kakiku di atas 

bukit batu, menetapkan langkahku.” (Mzm 40:3) 

Sungguh Allah kita penuh kemurahan. Kasih karunia-Nya mau mengangkat manusia yang telah kotor 

karena jatuh ke dalam rawa dosa. Bukan hanya itu, Ia juga telah menyelamatkan manusia dari pintu 

gerbang maut (neraka) yang sangat dalam dan jauh dari hadirat-Nya yang seharusnya kita lewati dan 

tinggal didalamnya untuk selama-lamanya... 

“Ya Engkau, mengangkat kita dari pintu gerbang maut.” (Mzm 9:14)  

Bagi Allah, manusia itu spesial. Manusia itu berharga dimata-Nya, sehingga Ia didalam Anak-Nya 

yang tunggal Tuhan Yesus Kristus mau datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menghapus dosa-

dosa manusia, dikuburkan, dan turun ke dalam dunia orang mati untuk merebut kunci alam maut (Why 

1:18), dan pada hari yang ketiga Ia bangkit, kemudian naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi 

anak-anak-Nya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus maka dosa-dosanya akan diampuni 

dan akan menerima kehidupan yang kekal bersama-Nya di surga.  

Proses penyelamatan ini adalah murni karya Allah, ini adalah Kasih karunia-Nya. 

Tambang Emas 



“Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 

pemberian Allah.” (Ef 2:8) 

Seperti seseorang mencari emas diantara tumpukan tanah yang kotor, bebatuan yang tak berguna, 

dan dikedalaman tanah yang sangat dalam, begitu juga Allah kita telah datang ke dunia ini untuk 

mencari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk diselamatkan-Nya. 

 

2. Leaching (Proses Pembersihan) 

Setelah ditemukan, sebenarnya keadaan 

bebatuan yang mengandung emas dan perak 

sangatlah kotor. Untuk membersihkannya 

maka para penambang biasanya 

menggunakan air untuk membuang kotoran-

kotoran yang menempel. Setelah melalui 

proses pembersihan, maka didapatkan 

bebatuan bersih yang dinamakan ore atau 

bijih. Dari bijih-bijih tersebut para 

penambang sudah dapat melihat kilauan-

kilauan yang berasal dari kandungan emas 

dan perak yang mulai muncul.  

Arti rohani, Setelah Tuhan datang ke 

dunia ini, melalui Anak-Nya Tuhan Yesus 

Kristus, maka Ia mulai memanggil sebanyak mungkin orang yang mau meresponi panggilan-Nya untuk 

diselamatkan, disucikan, masuk dalam persekutuan orang-orang percaya, dikuduskan, dan dimuliakan.  

 

Baptisan air 

Langkah berikutnya bagi mereka yang meresponi panggilan Allah untuk masuk dalam 

persekutuan orang-orang percaya adalah menerima baptisan air... 

“Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman 

yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah 

dibasuh dengan air yang murni.” (Ibr 10:22) 

Baptisan air adalah lambang dari pembersihan dan pembaharuan. Baptisan merupakan upacara 

yang melambangkan bahwa seseorang telah bersatu dengan Kristus dalam kehidupan, kematian, dan 

kebangkitan-Nya.  

 

3. Chruser (Proses Penghancuran) 

Untuk memisahkan antara kandungan emas dan perak dan unsur-unsur lain dari bijih, maka langkah 

berikutnya adalah menghancurkan bijih-bijih tersebut. Oleh karena bijih ini merupakan bebatuan yang 

sangat keras, maka penghancuran dilakukan menggunakan alat berat yang disebut jaw chruser (mesin 

penghancur bebatuan). Alat ini sangat kuat sehingga dapat menghancurkan bijih-bijih yang sangat keras 

hingga menjadi bijih-bijih seukuran kerikil. Setelah itu, butiran-butiran bijih yang sudah seukuran kerikil 

akan memasuki proses berikutnya yaitu proses grinding (atau proses penggilingan) untuk dihancurkan 

kembali hingga menjadi seukuran serbuk yang sangat halus.  



Arti rohani, Setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus melalui proses kelahiran 

baru, kemudian masuk dalam persekutuan orang percaya dengan tanda baptisan air, maka kita akan 

mulai memasuki proses pertumbuhan rohani 

menuju kemurnian hingga kita serupa dengan 

Kristus.  

Setelah itu, proses pemurnian berikutnya yang 

harus dilalui oleh orang percaya adalah proses 

“penghancuran!” Apa yang dimaksud dengan 

proses penghancuran disini? Perhatikan ayat 

berikut ini: 

“Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa 

yang hancur; hati yang patah dan remuk tidak 

akan Kaupandang hina, ya Allah.” (Mzm 

51:19) 

Ternyata “proses penghancuran” yang 

dimaksud adalah berbicara tentang “jiwa yang 

hancur” dan “hati yang remuk,” atau yang sering kita sebut sebagai “hancur hati” (Brokenness). 

Untuk mengerti apa itu hancur hati kita dapat melihatnya dalam kisah perumpamaan Tuhan Yesus 

tentang “anak yang hilang” didalam Luk 15:11-32. Seperti kita ketahui, perumpamaan ini berkisah 

tentang seorang ayah yang memiliki dua orang anak, dimana anak yang bungsu kemudian menuntut 

bagian warisan baginya sekalipun ayahnya belum meninggal. Setelah si bungsu mendapatkan 

warisannya, ia kemudian mengambilnya dan pergi ke kota lain untuk berfoya-foya bersama teman-

temannya. Setelah beberapa waktu, warisannya itu akhirnya habis. Kini ia bangkrut, kelaparan, 

ditinggalkan teman-temannya, dan tidak punya penghasilan sama sekali. Untuk bisa bertahan hidup, ia 

memutuskan untuk bekerja di sebuah peternakan babi, dan karena rasa laparnya yang tak tertahankan 

maka ia makan dari makanan babi ditempat ia bekerja. Sungguh tragis memang, sehingga si bungsu ini 

akhirnya berfikir: “Saya disini kelaparan, sementara di rumah bapaku begitu banyak makanan, bahkan 

hamba-hamba ayahku makan jauh lebih baik dari makananku kini...” Ia begitu menyesal telah 

meninggalkan ayahnya, kini hatinya hancur melihat keadaanya dirinya, dan ia memutuskan untuk 

kembali ke rumah ayahnya dengan perasaan malu, menyesal dan hancur. 

Saudara, apa yang si bungsu lakukan diakhir cerita tadi adalah sebuah contoh dari hancur hati. Ia 

menyesal telah berbuat salah kepada bapanya, dan ia juga kini menyadari keadaannya yang buruk 

akibat kesalahannya itu, kemudian memutuskan untuk kembali kepada bapanya untuk meminta ampun. 

Jika kita ingin dimurnikan seperti emas, maka Tuhan ingin kita memiliki sikap hati yang hancur 

dihadapan-Nya setiap hari. Kita ini manusia daging yang tidak pernah luput dari pelangaran dan dosa. 

Hancur hati adalah sikap kerendahan hati orang percaya yang telah berbuat kesalahan dihadapan-Nya 

namun yang dengan rela dan mau mengakui kesalahannya tersebut dalam penyesalan yang dalam 

kepada Tuhan.  

Tuhan mencari orang-orang yang hancur hatinya. Tuhan rindu menemukan orang-orang yang 

mempunyai sikap hancur hati dimana mereka akan selalu memutuskan melangkahkan kakinya kepada 

Tuhan dalam pertobatan yang sungguh-sungguh bila telah berbuat dosa.  

Jaw Chruser, Alat penghancur bijih 



Hari-hari ini kita harus berhati-hati, sebab ada pengajaran yang mengatakan bahwa seseorang 

yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai 

juruselamatnya tidak perlu lagi meminta ampun 

akan kesalahan-kesalahannya. Itu dikarenakan 

Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa masa lalu, 

dosa sekarang, dan dosa yang mungkin akan kita 

lakukan dikemudian hari, sehingga kita tidak lagi 

berurusan dengan dosa, tapi kasih karunia 

Tuhan. Ini sebuah pernyataan yang sangat 

berbahaya. Tuhan tidak memerlukan orang-

orang yang sombong, yaitu orang yang tidak mau 

bertobat saat ia jatuh, dan orang yang keras hati 

yang tidak mau hancur hati dalam penyesalan yang mendalam jika ternyata menyadari ia telah berbuat 

dosa.  

Satu lagi perumpamaan Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang hancur hati adalah 

“perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai.” Pada perumpamaan ini, Tuhan Yesus 

mengisahkan tentang seorang Farisi yang berdoa kepada Tuhan dengan sombong, merasa benar, dan 

membanggakan perbuatan baik yang ia telah perbuat. Tapi sebaliknya pemungut cukai berdoa kepada 

Tuhan dengan hancur hati... 

“Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, 

melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.” (Luk 18:13) 

Ini adalah contoh hancur hati. Jika kita ingin mencapai standar kemurnian Allah, maka kita harus 

mengerti bahwa hancur hati adalah salah satu kuncinya, sebab didalam hancur hati terdapat pertobatan 

sejati, penyembahan yang murni, dan kerendahan hati.  

 

Baptisan Roh Kudus 

Lalu bagaimana orang percaya bisa mengalami hancur hati? Jawabanya hanya satu, yaitu ROH 

KUDUS! Inilah mengapa pentingnya seseorang menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan 

berbahasa roh. Hanya Roh Kudus yang bisa menjamah hati seseorang sehingga memiliki hancur hati, 

mau mengakui dosa-dosanya, mengerti tentang kebenaran, dan menyadari akan adanya penghakiman. 

Sebab memang itulah salah satu fungsi dari Roh Kudus, yaitu menginsyafkan manusia akan dosa dan 

penghakiman. 

“Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman” (Yoh 16:8). 

 

4. Roasting (Proses pemanggangan) 

Setelah bijih menjadi hancur pada proses crushing dan grinding, maka unsur batu, emas, perak, dan 

unsur-unsur lain akhirnya terpisah. Namun karena kecilnya serbuk-serbuk tersebut, adalah tidak 

mungkin untuk para penambang memisahkan atau mengumpulkannya emas atau perak secara manual, 

untuk itu diperlukan proses berikutnya yaitu proses roasting, atau proses pemanggangan suhu sedang 

dan pencampuran unsur-unsur lain (seperti garam soda, Yes 1:25) sebagai reaksi kimia yang akan 

memurnikan emas dan perak.  



 

Proses pemanggangan dilakukan di sebuah 

alat yang bernama rotary kiln atau tanur berputar 

atau dengan cara konvensional menggunakan 

tungku perapian. Proses ini sering disebut juga 

sebagai proses pemanggangan suhu rendah. Tapi 

sekalipun dikatakan bersuhu rendah bukan berarti 

proses pemanggangan ini menggunakan suhu yang 

benar-benar rendah. Ini hanya ungkapan 

pembanding saja, sebab suhu yang digunakan juga 

sebenarnya cukup panas yaitu sekitar 600º C, tapi 

karena pemanggangan ini tidak sepanas pada proses 

berikutnya, yaitu proses peleburan, maka proses pemanggangan disebut dengan proses suhu rendah.  

Tujuan proses pemanggangan adalah sebagai proses reduksi atau pengurangan unsur-unsur 

pengotor. Dalam proses pemanggangan maka unsur-unsur pengotor berbentuk oksida akan beraksi dan 

menguap (menjadi asap), sedangkan unsur-unsur pengotor berbentuk padat akan hangus dan menyusut 

(decomposing) menjadi jelaga (Kel 9:10).  

Arti rohani, Salah satu ciri orang yang murni hatinya adalah kerendahan hati. Dari mana 

seseorang dapat dikatakan rendah hati? Dari hancur hati. Lalu, apakah hancur hati akan menghilangkan 

“kekotoran” kita semuanya sehingga kita akhirnya kita menjadi sempurna? Belum. Ada proses 

selanjutnya yang akan orang-orang percaya lalui untuk memiliki hati yang murni seperti emas. Proses 

apakah itu? Yaitu proses “kesengsaraan.” 

“Sesungguhnya, Aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi Aku telah 

menguji engkau dalam dapur kesengsaraan.” (Yes 48:10) 

Dalam terjemahan aslinya (Ibr.), kata “dapur” pada ayat di atas menggunakan kata “kuwr” yang 

artinya “tungku perapian.” Jadi, seperti halnya bijih emas dan perak harus melalui proses tungku 

perapian untuk mengurangi unsur-unsur pengotornya, maka orang percaya pun harus dengan rela hati 

masuk dalam “tungku perapian” berupa berbagai kesengsaraan yang Tuhan akan izinkan datang dalam 

kehidupan kita untuk mengurangi unsur-unsur pengotor didalam diri kita. Unsur-unsur pengotor 

tersebut adalah: karakter-karakter lama kita, pola-pola pikir dunia yang masih menempel, tabiat-tabiat 

dosa, motivasi-motivasi yang salah, dan sebagainya. Kesengsaraan adalah salah satu proses pemurnian. 

Kesengsaraan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan umat Tuhan, melainkan untuk memurnikan.  

Yes 48:10 ditulis oleh nabi Yesaya sebagai nubuatan bagi kerajaan Yehuda yang akan mengalami 

kesengsaraan, yaitu berupa kekalahan dan penawanan oleh kerajaan Babel 150 tahun yang akan datang. 

Dalam nubuatnya nabi Daniel mengumpamakan kesengsaraan yang akan dialami penduduk Yehuda di 

Babel adalah sama seperti proses pemurnian emas di dalam tungku perapian, yaitu sangat menyakitkan. 

Tapi proses kesengsaraan tersebut bukan dimaksudkan untuk membinasakan penduduk Yehuda, yaitu 

umat pilihan Allah. Tapi untuk memurnikan mereka, yaitu memurnikan kekotoran-kekotoran berupa  

orang-orang Yehuda yang telah menyimpang dari penyembahan yang benar kepada Allah. Banyak 

diantara penduduk Yehuda waktu itu telah menyembah dewa-dewa sesembahan bangsa-bangsa kafir 

yang merupakan kejijikkan bagi Allah. Dan Allah mau membersihkan orang-orang tersebut melalui 

kesengsaraan yang akan mereka alami dipenawanan di Babel. Melalui proses yang sangat 

Rotery Kiln, Alat pemanggang bijih 



menyengsarakan ini diharapkan akan menghasilkan orang-orang yang hancur hati dan yang berseru 

kepada Allah untuk pertobatan dan meminta pertolongan. Dan benar, saat orang-orang yang tidak setia 

telah binasa (para pengotor Yehuda) orang-orang yang terluput akhirnya bertobat kepada Allah, 

sehingga akhirnya Allah mengampuni, mentahirkan, memulihkan, dan mengembalikan orang-orang 

Yehuda ke tanah kelahiran mereka di Israel. 

Saudara, jika hari-hari ini kita mengalami berbagai kesengsaraan, itu bukan berarti Tuhan tidak 

sayang kepada kita, itu adalah “tungku perapian” yang sedang memurnikan kita. Dapur kesengsaraan 

adalah cara Tuhan untuk menghilangkan berbagai kekotoran masa lalu kita yang masih tertinggal. 

Mungkin kita mengalami keadaan dimana orang-orang disekitar kita, bahkan orang-orang terdekat kita, 

mulai membenci dan menganiaya kita karena Kristus; mungkin kita dikucilkan, dihina, diejek, difitnahkan 

hal-hal yang tidak benar, atau mengalami aniaya lainnya karena nama Tuhan, itu adalah salah satu dapur 

kesengsaraan yang Tuhan ijinkan untuk kita alami demi kebaikkan kita. Proses “tungku perapian” ini 

akan menghasilkan dua jenis orang percaya: Yang pertama adalah jenis orang yang semakin dimurnikan, 

sedangkan yang kedua adalah jenis orang yang akan hangus terbakar. Keduanya tergantung pada respon 

kita dalam menghadapi proses “tungku perapian” tersebut.  

Proses kesengsaraan akan 

memunculkan kekotoran-kekotoran umat 

percaya. Tekanan, kesusahan hidup, salib, 

aniaya, gesekan diantara saudara-saudara 

seiman, akan menyingkapkan kapasitas hati 

kita yang sebenarnya. Jika respon seseorang 

dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut 

berupa marah, kecewa, mundur dari iman 

percaya (murtad), bahkan mulai menyalahkan 

Tuhan, maka orang tersebut akan hangus 

terbakar. Tapi bagi mereka yang memiliki 

kapasitas hati yang besar, ia seumpama emas 

dan perak akan bertahan melewati dapur api 

bahkan akan semakin murni dan menyusut 

dikarenakan unsur-unsur pengotornya habis 

terbakar. 

Melalui proses kesengsaraan dan 

tekanan, kemurnian seseorang akan semakin terlihat. Seperti kemurnian motivasi dalam mengikut 

Tuhan atau melayani, kemurnian hati dalam beribadah, dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, 

memuji dan menyembah, akan terlihat saat seseorang mengalami proses kesengsaraan. Mereka yang 

tidak memiliki motivasi yang benar akan hangus terbakar, tapi mereka yang memiliki motivasi yang 

benar akan dimurnikan. Perlu diingat, seperti halnya proses pemurnian emas pada tahapan ini 

dinamakan proses dengan suhu rendah, demikian juga proses dapur kesengsaraan adalah proses yang 

boleh dikatakan sebagai “proses dengan suhu rendah,” yaitu proses biasa yang orang percaya harus lalui 

dengan sabar karena itu adalah cara Tuhan untuk memurnikan umat-Nya... 

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak 

melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 

Sebuah puputan (Yer 6:29) sedang ditiupkan ke perbaraan api 
untuk meningkatkan suhu sehingga dapat meleburkan emas 



melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, 

sehingga kamu dapat menanggungnya.” (I Kor 10:13) 

“Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada 

kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, 

sesudah kamu menderita seketika lamanya.” (I Ptr 5:10) 

Pada saatnya proses kesengsaraan akan berakhir. Bagi mereka yang lulus, Tuhan akan 

mengangkat kita dari “tungku perapian” tersebut dan kita didapati semakin murni dari keadaan 

sebelumnya. Percayalah, Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati proses 

pemurnian ini. Kita tidak ditinggalkan-Nya sekalipun hanya sedetik.  

 

5. Smelting (proses peleburan) 

Proses pemurnian terakhir yang akan dilalui emas dan perak kotor adalah proses peleburan 

(smelting). Peleburan adalah proses dimana emas dan perak kotor akan dimasukkan kedalam kui (kuali 

peleburan), kemudian kui tersebut akan dipanaskan hingga suhu 1.200º C dengan api di sekeliling emas 

dan perak, tidak ada lagi ruang yang tidak diselimuti dengan api. Emas dan perak benar-benar dibenam 

dengan api yang sangat panas. Setelah beberapa waktu, pada suhu tersebut maka emas dan perak kotor 

akan melebur (menjadi cair), kemudian ditambahkan zat-zat kimia tertentu (yang disebut fluks) untuk 

mengikat unsur-unsur pengotor yang masih terkandung. Setelah melalui proses pengadukan, maka fluks 

akan beraksi sedemikian rupa menjadi sanga (Yeh 22:18). Sanga adalah buih atau busa yang akan 

mengikat unsur-unsur pengotor. Oleh karena buih adalah gelembung udara, maka setelah buih-buih 

terebut mengikat kotoran mereka akan terangkat ke permukaan sehingga kini emas dan perak telah 

menjadi murni dan berada di bawah sanga.  

 

Untuk memisahkan antara emas dan perak 

murni dengan sanga, pertama-tama kui akan 

dimiringkan sedikit untuk membuang sanga yang 

berada di atas ke tempat khusus, setelah 

sanganya habis maka selanjutnya kui akan 

dimiringkan kembali untuk mengalirkan emas dan 

perak murni ke cetakan khusus dan kemudian 

didinginkan.  

 

Setelah dingin maka emas dan perak yang sebelumnya cair kini membeku 

kembali dan menjadi emas dan perak murni, atau disebut dengan elektrum. Elektrum adalah logam 

campuran emas dan perak murni. Proses pemurnian logam mulia memang akan menghasilkan dua loga 

mulia yaitu emas murni dan perak murni. Perhatikan ayat berikut: 

“Emas dan perak diuji di perapian, tetapi hati orang diuji oleh TUHAN.” (Ams 17:3, BIS.) 

Pada proses sebelumnya kita melihat bijih emas dipanggang menggunakan api, begitu juga dengan 

proses yang berikunya yaitu peleburan juga merupakan proses 

pembakaran dengan api, hanya bedanya api yang digunakan 

dalam proses peleburan adalah api yang lebih panas dari proses sebelumnya. Mengapa proses 

 

Emas didalam kui sedang dipanaskan 



pemurnian emas dan perak melalui proses pembakaran sampai dua kali? Sebetulnya bukan dua kali, tapi 

berkali-kali... Bahkan pemazmur pernah berkata bahwa proses pemurnian perak itu dilakukan hingga 

tujuh kali... 

“Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam 

dapur peleburan di tanah.” (Mzm 12:7)  

Jumlah proses pemanasan yang harus dilalui oleh bijih emas dan perak memang bisa berkali-kali, 

tergantung pada: Seberapa kotor bijih tersebut; seberapa banyak unsur lain yang terkandung didalam 

bijih yang harus dipisahkan; dan seberapa banyak unsur pengotor yang tertinggal disetiap proses yang 

dilalui. Semakin banyak unsur yang tidak diinginkan dan kandungan pengotor harus dipisahkan, maka 

semakin banyak juga proses pemanasan yang akan dilalui oleh bijih hingga menjadi emas dan perak 

yang murni. 

Arti rohani, proses pemurnian yang orang percaya akan alami tidak akan selesai jika kita tidak lulus. 

Jika lulus maka kita akan didapati lebih murni dihadapan-Nya. Lalu, apakah kelulusan itu akan 

menghentikan proses pemurnian? Tentu tidak, sebab itu artinya kita akan mengalami proses yang lebih 

lagi untuk mendapatkan keadaan rohani yang jauh lebih murni dan murni lagi. Jenjang pemurnian itu 

seumpama seorang anak yang sedang menuntut ilmu. Saat ia masuk SD dan lulus, apakah proses 

pendidikannya selesai? Tentu tidak, sebab ia akan masuk pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu masuk 

jenjang pendidikan di SLTP, kemudian di SLTA, hingga akhirnya masuk Perguruan Tinggi. 

Proses pemurnian akan berlangsung sepanjang hidup orang percaya. Jika kita bertahan dan taat, 

maka setiap proses pemurnian akan membuat kita semakin murni, sehingga kita memiliki standar 

kerohanian yang diperbaharui hari demi hari. Kemurnian ini pada akhirnya akan menghasilkan 

kemuliaan pada saat kelak kematian tubuh jasmani yang fana ini, atau pada saat kedatangan Tuhan 

Yesus Kristus ke dua kali kelak untuk menjemput Gereja-Nya. 

“Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu — yang jauh lebih tinggi 

nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api — sehingga kamu memperoleh 

puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya.” (I Ptr 1:7) 

Sebenarnya setiap proses pemurnian 

yang dialami orang percaya, berapa kali 

pun itu, adalah proses yang Tuhan izinkan 

untuk membawa umat percaya pada 

pertobatan, kerendahan hati, kemurnian, 

dan kesempurnaan. Saat emas melewati 

satu proses pemurnian, maka ada banyak 

kekotoran yang hilang. Begitu juga dengan 

orang percaya, saat mereka mengalami 

proses pemurnian dan LULUS, maka akan 

ada banyak “kekotoran” yang hilang.  

“Barangsiapa Kukasihi, ia Kutegor dan 

Kuhajar; sebab itu relakanlah hatimu dan 

bertobatlah!” (Why 3:19) 

Inilah perbedaan proses pemurnian yang sebelumnya (pemanggangan suhu rendah) dengan peroses 

pemurnian peleburan. Proses kali ini adalah tempat pengujian dan pengadilan yang akan memurnikan 



dan meneguhkan iman orang percaya. Contoh di Alkitab yang melewati pengujian ini dan lulus adalah 

Ayub. Demikian juga Sadrak, Mesakh dan Abednego, saat mereka dilemparkan ke dalam “perapian yang 

menyala-nyala” adalah proses pemurnian bagi mereka dimana dari situ Allah mengetahui kemurnian 

hati mereka dalam mengikut Allah. Mereka dapat melewati proses “tungku api” dikarenakan mereka 

tahu bahwa dalam mengikut Tuhan memang bukan hal baik saja yang mungkin mereka hadapi. Dalam 

waktu-waktu tertentu orang percaya mungkin saja menerima hal-hal yang buruk sebagai ujian iman kita.  

 

Baptisan api 

Untuk mencapati standar kemurnian Allah, tidak ada cara lain selain kita lulus melewati proses 

“tungku api.” Banyak orang percaya mengharapkan berkat dan hal-hal baik dari Allah, tapi berapa 

banyak yang mau menerima hal-hal buruk yang mungkin Allah izinkan sebagai proses pemurnian? 

Banyak orang dengan rela hati menerima baptisan air, dan sangat sabar menanti baptisan Roh Kudus, 

namun berapa orang dari antaranya yang sungguh-sungguh mau menerima BAPTISAN API? Padahal 

ketiganya adalah satu paket, jika yang pertama dan kedua kita terima, maka yang ketiga otomatis akan 

kita terima juga.   

Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: “Aku membaptis kamu dengan air, 

tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. 

Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.” (Luk 3:16) 

“Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala!” (Luk 

12:49) 

Siapa pun yang ingin mencapai standar kemurnian Allah, kita harus melewati proses “tungku 

api”, atau baptisan api. Kita harus mengerti bahwa hati kita ini sangat keras dan licik (Yer 17:9), bahkan 

kita sendiri tidak dapat mengetahui semua dosa-dosa dalam hidup kita. Hanya Allah yang 

mengetahuinya. Dan hanya “api” yang dapat membakar apa pun yang tidak berkenan kepada Allah. 

Allah adalah api yang menghanguskan (Ul 4:24). Api Allah akan membakar dosa dan segala kekotoran 

yang tertinggal didalam diri orang percaya. Ini adalah pengalaman yang mungkin paling menyakitkan 

yang akan kita alami, tapi hanya itu yang dapat menghanguskan kekotoran. Hari Tuhan sudah dekat. 

Pekerjaan dari semua anak Tuhan harus diuji dalam perapian. Jika mereka terbakar maka mereka akan 

hangus dan terhilang; tapi jika mereka lulus, maka mereka akan menjadi emas yang murni dihadapan-

Nya. 

Apa itu baptisan api? Didalam bahasa Yunani, kata baptis menggunakan kata “baptizo” yang 

artinya “ditenggelamkan” atau “dibenam-kan,” jadi baptisan api adalah saat seseorang “dibenamkan ke 

dalam api.” Jika menggunakan kata “dibenamkan” itu artinya tidak ada lagi ruang dari diri kita yang tidak 

terkena api, semuanya benar-benar dikelilingi oleh api. Jadi ini adalah sebuah proses yang jauh lebih 

tinggi kadarnya dari proses sebelumnya yang dikatakan sebagai “pencobaan-pencobaan biasa” (I Kor 

10:13) atau “kesengsaraan biasa” (Yes 48:10). Ini adalah benar-benar proses “pembakaran” yang 

dahsyat untuk mengeluarkan kekotoran yang sangat sulit dihilangkan. 

Proses tungku api adalah pemurnian tingkat lanjutan, yang dimaksudkan untuk menghilang-kan 

dosa-dosa yang bahkan diri kita sendiri tidak menyadarinya bahwa kita sedang melakukan atau 

menyimpannya, seperti: Melawan otoritas, dosa motivasi, mendukakan Roh Kudus, akar pahit, 

penyesatan, mengabdi kepada Mamon, dosa turunan (okultisme), dan sebagainya. Bentuk prosesnya 

bisa beragam, mungkin penderitaan yang menyesakkan, sakit penyakit (atau rasul Paulus menyebutnya 



sebagai “duri di dalam daging” agar ia tidak sombong karena keber-hasilan pelayanannya, II Kor 12:7), 

mungkin juga aniaya, penolakkan, penderitaan, musibah, gesekan dengan sesama, dan sebagainya. 

“Setiap orang akan dimurnikan dengan api, seperti kurban disucikan dengan garam.” (Mrk 9:49, BIS) 

“Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu 

sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah, 

sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira 

dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya.” (I Ptr 4:12-13) 

Penderitaan datang untuk menyingkapkan apakah kita benar-benar mengasihi Allah atau tidak, 

itu bukan dimaksudkan untuk meng-hancurkan kita, melainkan untuk menguji kemurnian iman kita, dan 

untuk membuktikan ketulusan motivasi kita dalam mengikut dan melayani Tuhan. Melalui penderitaan 

semuanya akan tampak jelas. Respon kita akan menying-kapkan siapa kita sebenarnya dihadapan-Nya.  

Bila proses pemurnian datang dalam kehidupan kita, Tuhan sedang menantikan respon kita terhadap-

Nya. Tujuan dari setiap penderitaan adalah bahwa Tuhan merindukan sebuah respon dari hati kita 

dimana kita akan lebih haus kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, hanya mengandalkan 

Tuhan, lebih lagi mencintai firman-Nya, dan mata yang tertuju hanya kepada-Nya. Ayub melakukan 

semua itu. Sekalipun dihancurkan, dibuat melarat, menderita dengan berbagai penyakit yang berat, dan 

dijauhi orang, tidak ada satu katapun keluar dari mulut Ayub kata-kata menyalahkan Tuhan dan hati 

yang memberontak. Alkitab mengatakan bahwa “dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa!” 

Inilah standar kelulusan Allah bagi siapa saja yang sedang mengalami proses pemurnian dari Allah. Ayub 

lulus, dan apa yang didapati Ayub kemudian? Ayub semakin mengenal Allah-nya, Ayub semakin 

diberkati Allah, Ayub semakin berkenan dihadapan-Nya, dan Ayub semakin murni dalam pandangan-

Nya. 

Kita tidak bisa benar-benar dikatakan murni jika kita masih menyisakan dosa dalam hati kita. Jika 

kita membiarkan dosa tinggal tanpa mau diproses untuk dihilangkan, dapat dipastikan bahwa cepat atau 

lambat iblis akan mengalahkan kita. 

 

6. Gold parting (Proses pemisahan emas murni dan perak murni) 

Proses pemurnian bijih emas akan menghasilkan logam murni dengan kandungan emas murni dan 

perak murni. Mengapa emas dan perak? Itu dikarenakan kedua unsur ini secara kimiawi memang 

serupa. Selain itu kedua unsur ini cenderung berada didalam bijih yang sama, itu artinya jika kita 

memurnikan sejumlah bijih emas, maka biasanya kita akan mendapatkan hasil sampingan berupa perak. 

Demikian juga sebaliknya. Kadar emas atau perak didalam bijih berbeda-beda, terkadang unsur emas 

lebih banyak, tapi ada kalanya unsur peraklah yang lebih banyak.   

Setelah penambang mendapatkan emas murni dan perak murni, maka kini saatnya memisahkan 

antara keduanya. Proses pemisahan emas dan perak disebut dengan Gold parting. Sesuai namanya, 

maka sebenarnya emaslah tujuan utama dari proses pemisahan ini, bukan perak. Perak hanya akan 

menjadi hasil sampingan dari emas yang didapat, berapapun jumlahnya.  

Proses pemisahan emas dan perak biasanya menggunakan metoda sementasi garam. Prosesnya 

tidak jauh berbeda dengan proses-proses sebelumnya, yaitu menggunakan metoda pemanasan dengan 

api bersuhu tinggi, yaitu suhu ± 1000°C. Yang membedakannya adalah zat-zat kimia pengikat unsur yang 

tidak diperlukannya. Saat reaksi dilakukan pada suhu tinggi tersebut maka perak akhirnya bereaksi 

menjadi perak klorida. Saat perak berubah menjadi perak klorida maka emas murni akan mengedap ke 



bawah dan siap untuk diambil. Setelah emas diambil, maka perak klorida akan diproses kembali untuk 

mengembalikan bentuknya menjadi perak padat.  

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

23:10) 

Jika kita melihat Perjanjian Lama, maka proses pemurnian diumpamakan seperti proses pemurnian 

“perak” atau “emas dan perak”. Tapi jika kita melihat Perjanjian Baru, maka standar kemurnian orang 

percaya itu emas murni, bukan perak murni lagi. Mengapa demikian? (Vs.) 

(Bersambung)  

 

Pustaka: 

- Discovery Science, “How it's made: Gold,” (2004); How It's Made documentary television series, season 

4. 

-Nevadamining, “How gold is produced,” (2010); https://www.youtube.com/ user/nevadamining/videos 

-Rebecca Brown, MD., “Bersiap menghadapi peperangan di akhir zaman” (2007); Light Publisihing. 


