
 



Pesan Gembala 

GONCANGAN DAN MUJIZAT 
Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Memasuki Tahun 2016, Tuhan memberikan tema “Tahun 2016, Tahun Pembebasan 

Seutuhnya!” Pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, Dia mengatakan bahwa ‘Tahun 

Rahmat Tuhan’ yang artinya ‘Tahun Pembebasan’ - ‘Tahun Yobel’ sudah datang. Apa yang Tuhan 

Yesus lakukan pada waktu itu? Dia membebaskan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang 

tertawan, orang-orang miskin, orang-orang buta baik secara jasmani maupun rohani, artinya orang 

buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, kusta menjadi tahir dan orang mati 

dibangkitkan, kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik.   

Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sampai dengan hari ini 

pelayanan Tuhan Yesus itu masih berlangsung. Tuhan akan pakai Saudara dan saya yang diurapi 

oleh Roh Kudus dan kuat kuasa sebagai alat untuk melakukan penuaian jiwa besar-besaran. Inilah 

tahun Pembebasan yang seutuhnya.  

  

Penglihatan Chuck Pierce 

 

Seorang hamba Tuhan yang 

bernama Chuck Pierce melihat seekor 

naga sedang melayang-layang di atas 

Israel. Tuhan memberikan pengertian 

bahwa akan ada banyak konflik dalam 

beberapa bulan mendatang, tetapi kita 

bisa menghentikan keinginan dari naga 

itu, yaitu melalui doa. Ternyata bukan 

hanya Chuck Pierce yang mendapatkan 

penglihatan seperti itu, Rick Ridings 

sebagai pemimpin Rumah Doa di Israel 

juga melihat hal yang sama, ada seekor 

naga yang menhembuskan api besar dan mengelilingi Temple Mount di Yerusalem. 

Melalui penglihatan tersebut, Rick Ridings diberikan pengertian bahwa naga itu akan melakukan 

kerusuhan-kerusuhan yang lebih besar dan meluas. Tiba-tiba dia melihat dua kata di langit, “NOT 

NOW!” Rick Ridings berkata, “Aku melihat naga di Temple Mount, tetapi Allah berkata: Not Now!” 

Tiba-tiba ada sebuah kaki besar turun dari surga, menjepit naga itu ke tanah. Lalu Tuhan 

menjulurkan tangan, kaki naga itu dibelenggu, dan dipenjarakan di bawah tanah di ujung Timur 

dari Temple Mount.  

 

Setelah itu, pada tanggal 04 Nopember 2014, Rick Ridings melihat naga yang dipenjarakan 

itu menjerit dan berupaya untuk keluar dari penjara bawah tanah yang gelap dimana roh-roh akan 

keluar dari mulutnya dan dari kungkungan penjara untuk menghasut terjadinya teror. Tuhan 

 Temple Mount 



sepertinya meminta kita untuk menutup mulut naga dan berupaya mendiamkan naga itu, untuk 

periode waktu ini. Berapa lamakah periode waktu ini? Tidak ada seorangpun yang tahu akan hal ini.  

Itulah sebabnya setelah Tetrad (peristiwa bulan darah) pada tanggal 04 April 2015 dan 28 

September 2015 tidak terjadi apa-apa? Itu dikarenakan naga yang akan membuat kekacauan 

sedang dipenjarakan. Apakah naga itu akan selama-lamanya dipenjarakan di tempat itu? Tentu 

tidak! Hanya untuk satu periode saja. Kita saat ini hanya menunggu saja, itu sifatnya hanya 

sementara. Suatu saat nanti, naga itu akan dilepaskan dan pasti terjadi goncangan yang hebat.  

 

Kesaksian Natan - “Masa Depan dan Kedatangan Tuhan yang Kedua Kali!” 

Ada seorang anak Yahudi berumur 15 tahun yang bernama Natan. Pada bulan September 

2015 yang lalu, dia dibawa Tuhan ke Firdaus dan dia diperlihatkan sesuatu disana.  

Pada waktu dia pulang kembali ke bumi, dia di-interview oleh para rabbi. Dan yang luar biasa, 

ketika dia berada di Firdaus dia berkata, “Luar biasa bagusnya” dan dikatakan bahwa disana dia 

tiba-tiba mengerti apa yang akan 

terjadi di dunia. “Sebenarnya dunia 

sudah masuk Perang Dunia ketiga,” 

tuturnya. Para Rabbi kaget mendengar 

itu dan bertanya, “Sejak kapan?” Dia 

menjawab, “Sejak tanggal 13 

September 2015 yang lalu.”  

Para rabbi bertanya, “Kalau ini 

Perang Dunia ketiga, mengapa belum 

kelihatan perang semua?” Natan 

berkata, “Belum, tetapi sudah dimulai. 

Itu tidak langsung terjadi, tetapi negara 

akan melawan negara.” Mendengar itu 

semua para rabbi kaget, ternyata apa 

yang tertulis dalam Zak 14 sudah digenapi. Natan melihat Yerusalem akan dikepung oleh bangsa-

bangsa dan dia melihat orang Yahudi dibantai dengan luar biasa banyaknya dan pada saat itu dia 

melihat Mesias datang. Ketika para rabbi bertanya kapan hal itu terjadi, dia menjawab, “Tidak lama 

lagi.” Sebab kita percaya bahwa sebelum itu semua terjadi, maka Gereja Tuhan sudah diangkat. 

 

GONCANGAN DAN MUJIZAT 

“Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam: Sedikit waktu lagi maka Aku akan 

menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat; Aku akan menggoncangkan segala bangsa, 

sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka Aku akan 

memenuhi Rumah ini dengan kemegahan, firman TUHAN semesta alam. Kepunyaan-Kulah perak dan 

kepunyaan-Kulah emas, demikianlah firman TUHAN semesta alam. Adapun Rumah ini, 

kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman TUHAN semesta 

alam, dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman TUHAN semesta 

alam.” (Hag 2:7-10) 

Goncangan-goncangan sudah mulai terjadi dan itu akan menggoncang segala bangsa. 

Goncangan itu akan bertambah keras, tetapi ditengah-tengah goncangan seperti itu justru akan 



membuat Rumah Tuhan (orang-orang 

percaya) akan diberkati dengan luar biasa 

lebih dari sebelumnya. “Kepunyaan-Kulah 

perak dan kepunyaan-Kulah emas,” kata 

Tuhan. Goncangan yang terjadi akan membuat 

kemegahan rumah ini atau pertumbuhan 

secara rohani kita akan bertambah dan Tuhan 

akan memberikan damai sejahtera! 

“Waktu itu suara-Nya menggoncangkan 

bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji: Satu 

kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan 

hanya bumi saja, melainkan langit juga. 

Ungkapan Satu kali lagi" menunjuk kepada 

perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang 

tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita 

mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan 

hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.” (Ibr 12:26-29) 

  Segala sesuatu akan digoncang,  apa yang bisa digoncang akan digoncang oleh Tuhan, tetapi 

yang luar biasa hanya Kerajaan Allah saja yang tidak dapat digoncang! Tidak tergoncangkan! 

Apakah Saudara mau mengalami itu semua? 

 

KUNCI MENGALAMI JANJI TUHAN 

Apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami janji Tuhan tersebut? 

1. Banyak mengucap syukur  

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus 

bagi kamu.” (I Tes 5:18) 

Mengapa Tuhan menghendaki agar kita mengucap syukur di dalam segala hal?  

a. Untuk memuliakan Allah  

“Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku.” (Mzm 50:23a) 

Kalau kita mempersembahkan syukur justru dalam keadaan yang tidak enak, itu memuliakan 

Tuhan.  

b. Supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan 

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

kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan 

rencana Allah.” (Rom 8:28) 

c. Supaya kita tidak kuatir  

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 

keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” (Flp 4:6) 

d. Supaya Mujizat Terjadi Dalam Hidup Kita 

Pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki itu adalah mujizat yang luar biasa. 

Dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki.  

 

 



Apa yang Tuhan Yesus lakukan? 

Tuhan Yesus memegang 5 ketul roti dan 

2 ekor ikan, Dia menengadah ke atas dan 

berdoa dan mengucap syukur. Setelah 

itu Dia memecah-mecahkan roti dan ikan 

lalu Dia memanggil murid-murid-Nya 

untuk membagikannya kepada orang 

banyak. Mungkin saat itu murid-murid-

Nya kaget karena roti dan ikan yang 

dibagi-bagikan kepada orang banyak 

tidak habis-habisnya, malahan sisa 12 

bakul. Mujizat terjadi ketika kita banyak 

mengucap syukur.  

Alkitab mengajar kita, kepada Allah kita 

harus mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan kita. 

Kepada sesama manusia, kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 

Tetapi bagi kita sendiri Tuhan mau kita banyak mengucap syukur.  

 

2. Kita harus beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepada-Nya.  

Bagaimana caranya supaya kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepada-Nya?  

a. Mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang 

berkenan kepada-Nya 

“Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 

mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 

kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. 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 12:1-2) 

 

b. Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka  

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

piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak 

dicemarkan oleh dunia.” (Yak 1:27) 

 

c. Kita harus Takut akan Tuhan 

“Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang 

dimintakan dari padamu oleh TUHAN, Allahmu, selain 

dari takut akan TUHAN, Allahmu, hidup menurut segala 

jalan yang ditunjukkan-Nya, mengasihi Dia, beribadah 

kepada TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan 

ketetapan TUHAN yang kusampaikan kepadamu pada 

hari ini, supaya baik keadaanmu.” (Ul 10:12-13)  

“Siapakah orang yang takut akan TUHAN? 

Lima roti dua ikan 



Kepadanya TUHAN menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam 

kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. TUHAN bergaul karib dengan orang yang takut 

akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada mereka.” (Mzm 25:12-14) 

 

HYPER GRACE 

Pada kesempatan ini, kembali Gembala mengingatkan kita gereja-Nya tentang bahaya 

pengajaran hyper grace. Kali ini Gembala Pembina menyingkapkan bahwa hyper grace 

mengajarkan bahwa bila seseorang takut kepada Tuhan itu berarti menebar ketakutan yang 

mengarah kepada legalisme. Legalisme itu artinya orang yang melakukan hukum tanpa didasari 

dengan keintiman. Ini tidak benar, mengapa mereka berkata seperti ini? Karena mereka 

sebenarnya itu anti terhadap hukum atau perintah Tuhan, jadi setiap orang yang mengajar hukum 

atau perintah Tuhan langsung dihakimi.  

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

Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir 

banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, 

dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada 

waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal 

kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!” (Mat 7:21-23) 

Pembuat Kejahatan dalam bahasa Ibraninya ‘Anomia’ yaitu mereka yang tidak mau hidup 

dalam hukum dan ketetapan Allah. Hyper Grace berkata bahwa karena kasih karunia maka kita 

tidak perlu mengikuti hukum dan ketetapan Allah.  

Orang yang takut akan Tuhan itu justru akan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam 

menjalani kehidupan ini dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, 

senantiasa mengkoreksi diri dan hidup dalam pertobatan setiap hari, tetapi sebaliknya orang yang 

tidak takut akan Tuhan akan hidup sembrono, hidup semaunya, melakukan apa yang dia suka tanpa 

peduli apakah itu bertentangan dengan Firman Allah atau tidak. Orang yang seperti ini, bisa 

kehilangan keselamatannya. Biarlah setiap kita hormat dan takut akan Tuhan.  

 

Kesaksian Kim Sang Ho - “Went to Heaven, then Returns to life”  

Ada seorang yang bernama Kim Sang Ho, dia adalah pendeta dibawah penggembalaan Dr. 

Yonggi Cho. Tiba-tiba istrinya meninggal dan setelah 5 hari, dia beserta anak-anaknya pergi ke 

kuburan istrinya. Dalam keadaan susah, frustasi dan hancur hati dia menangis melihat anak-

anaknya menangis dengan luar biasa. Apa yang terjadi kemudian? Dia melihat ada orang yang 

menghampirinya dengan pedang yang panjang dan tiba-tiba orang itu menusuk jantung Kim Sang 

Ho hingga dia terkapar dan mati. Dokter berkata bahwa dia meninggal karena serangan jantung 

berat yang dahsyat. Mendengar ini Yonggi Cho kaget lalu dia mempersiapkan untuk 

penguburannya. Cara penguburan disana berbeda, setelah 3 hari baru dimandikan dan dipakaikan 

baju yang baru, setelah itu dimasukkan ke peti dan dibawa ke kuburan.  

Pada saat mereka sedang menyanyikan pujian penyembahan, tiba-tiba Kim Sang Ho bangkit 

dan hidup kembali! Saat Itu orang-orang yang sedang bernyanyi berhamburan lari! Mereka 

berteriak, “Hantu! Hantu!” Lalu orang-orang banyak itu melihat dari kejauhan dan Kim Sang Ho 

duduk disebelah petinya memanggil-manggil mereka. Tetapi orang-orang itu saling mendorong, 

“Sudah, kamu duluan saja…kamu duluan.” Begitu mereka datang Kim Sang Ho bertanya, “Mengapa 



saya mau dikubur?” Mereka berkata, “Kamu ini sudah dinyatakan mati oleh dokter akibat serangan 

jantung!” 

Kemudian Kim Sang Ho menceritakan apa yang telah dialaminya kepada Yonggi Cho, 

berikut ini kisahnya:  

Pada waktu itu ada seorang yang datang dengan pedang panjang dan menusuk jantungnya, 

tiba-tiba dia melihat ada 3 benda seperti bintang jatuh dari langit dan ternyata itu adalah 3 

malaikat yang datang untuk menjemput dia. Satu malaikat menggandeng lengan kanan, satu 

malaikat menggandeng lengan kiri dan yang lainnya sebagai penunjuk jalan. Malaikat itu berkata, 

“Ayo kita pergi sekarang, kita pergi ke sorga!” Ketika hendak berjalan dia melihat tubuhnya yang 

masih ada di bumi dan dia bertanya kepada malaikat, “Tubuh saya itu bagaimana?” Malaikat 

berkata, “Lupakan saja, nanti gampang. Pokoknya 

sekarang kita pergi.”  

Singkat cerita, sampailah mereka di sorga. Pintu 

dibuka dan dia melihat ada Tuhan Yesus disitu, banyak 

malaikat dan roh orang-orang kudus dan menyambut 

dia, “Haleluya!” Tiba-tiba dia melihat Daud dan berjabat 

tangan dengannya, ia juga melihat Stefanus dan bertanya 

kepadanya, “Bagaimana waktu dilempari batu? Sakit 

tidak waktu itu?” Stefanus menjawab, “Tidak sakit, 

karena aku memandang kepada Tuhan.” Mungkin ada di 

antara kita yang bertanya, “Kok' tahu kalau itu Daud? 

Kok' tahu kalau itu Stefanus?”  

Ketika Tuhan Yesus bersama ketiga murid-Nya, 

Petrus, Yohanes dan Yakobus di atas gunung di Israel 

bernama Gunung Tabor, Tuhan Yesus tiba-tiba beralih 

rupa dengan tubuh kemuliaan dan bercakap-cakap 

dengan Elia dan Musa. Waktu Petrus melihat itu, dia berkata, “Aduh alangkah senangnya. Biarlah 

aku buatkan kemah, satu untuk Tuhan Yesus, satu untuk Elia dan satu untuk Musa.” Pertanyaannya, 

“Mengapa Petrus tahu kalau itu Musa dan Elia? Apa dia pernah melihat fotonya?” Pada zaman itu 

tidak ada foto dan jarak antara zaman Elia dengan Petrus itu sekitar 700 – 800 tahun. Bahkan 

dengan zaman Musa sekitar 1500 tahun jaraknya. Darimana mereka mengetahuinya? Seperti yang 

dialami Natan, remaja berumur 15 tahun tadi, ketika di sana, tiba-tiba dia jadi mengerti saja! Jadi 

kalau kita berada di alam yang sekarang ini, kita tidak bisa mengenali seseorang jika kita tidak 

melihat foto, tetapi di sana hal itu tidak berlaku.  

Kim Sang Ho memceritakan bahwa Sorga itu sangat indah, disana ada sungai yang sangat besar 

dengan pohon-pohon dan buah-buahnya ditanam di sepanjang sungai itu. Dimana-mana ada 

tempat duduk dan orang-orang bisa duduk bercengkerama sambil menggapai buah dari pohon itu 

serta memakannya. Ketika buah itu dimakan, maka tercium bau wewangian keluar dari tubuh 

orang itu dan udara disana dipenuhi dengan wangi-wangian dan musik yang indah.  

Akhirnya mereka berjalan terus karena masih banyak yang hendak diperlihatkan 

kepadanya. Lalu dia dibawa ke satu auditorium yang begitu besar, dia melihat seperti ada jutaan 

orang yang berkumpul bersama-sama dengan malaikat sedang menyembah Allah. Dikatakan 



bagaikan gelombang laut mereka bersujud menyembah, ada musik, damai sejahtera, sukacita yang 

tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata dan dia bergabung dengan mereka.  

Ketika dia hendak diajak melanjutkan perjalanan, 

Kim Sang Ho bertanya, “Bolehkah saya bertemu istri saya 

yang 5 hari lalu meninggal?” Dan mereka menjawab, “Kamu 

ke sini justru istri kamu yang meminta kepada kami supaya 

kamu datang ke sini!” Jadi istrinya hendak memberitahu 

karena melihat anak-anaknya yang begitu susah. Istrinya 

berkata kepadanya, “Kasih tahu anak-anak, aku senangnya 

luar biasa disini. Nanti kasih tahu anak-anak, yang paling 

besar mau jadi pendeta, suruh sungguh-sungguh dengan 

Tuhan. Layani Tuhan supaya nanti kita sama-sama di sini.” 

Dan dia melihat wajah istrinya cantik luar biasa! Seharusnya 

para suami mengatakan istrinya cantik luar biasa, meskipun 

orang lain menganggap istrinya jelek. Waktu hal ini diceritakan kepada Yonggi Cho, dia antara 

percaya dan tidak, “Hah? Istrimu benar-benar cantik disana?” Sebab Yonggi Cho mengenal istrinya 

karena kalau ada pelayanan di sana selalu dilayani istrinya dan dia pernah berkata dalam hatinya, 

“Ini wanita jeleknya luar biasa”, sampai dia juga berkata, “Kasihan ya Kim Sang Ho, dapat nyonya 

kok jeleknya seperti ini.” Tetapi ketika di sorga ada satu perubahan dimana istrinya cantiknya luar 

biasa! Jadi sekarang kita yang di sini relatif jelek, di sana nanti pasti cantik, tampan, sehat, kuat. 

Haleluya! 

Kim Sang Ho diajak untuk melihat rumah-rumah dan dia bertanya, “Bolehkah saya melihat 

rumah saya?” dan dia diperbolehkan. Tetapi ketika dia sedang berjalan menuju rumahnya dia 

melihat ada wanita tua, “Loh ini wanita yang dulu bekerja di gereja saya.” Waktu itu, kerjanya hanya 

membersihkan gereja, memanaskan oven, pokoknya melakukan pekerjaan yang kotor dan tidak 

ada orang yang memperhatikan apa yang dia kerjakan. Sepertinya tidak ada artinya buat orang-

orang, tetapi rumahnya di sorga itu besar! Sebaliknya ada penatuanya yang dulu agak sombong 

ternyata rumahnya jauh lebih kecil. Tetapi masih untung masuk sorga! Namun begitu melihat 

rumahnya sendiri, Kim Sang Ho menangis karena tidak ada atapnya! Dia menangis, “Tuhan Yesus, 

rumah saya tidak ada atapnya!” Tuhan Yesus berkata, “Ya, ya, jangan kuatir. Kamu akan kembali ke 

bumi lagi.” Dan ini yang menarik yang Tuhan Yesus katakan, “Kamu akan kembali ke dunia dan 

pekerjaan baikmu merupakan material yang naik ke sorga untuk menyelesaikan rumah ini.” Tuhan 

minta supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan 

berkenan kepada Allah dan itu untuk mengirim-kan material untuk menyelesaikan rumah kita di 

sana.  

Setelah mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, “Eh, kamu cepat 

kembali ke bumi sebab sebentar lagi tubuhmu akan dikubur. Kalau tidak kamu tidak punya tubuh 

nanti!” Waktu dia mau berjalan keluar tiba-tiba ada suara, “Sebentar...” ketika dia menoleh ternyata 

dia bertemu dengan Abraham. Abraham terlihat sangat muda seperti Yesus dan dia memberikan 

pesan kepada Kim Sang Ho, “Kamu akan kembali ke bumi kan? Katakan kepada mereka bahwa 

Kristus akan segera datang dan lebih cepat daripada yang kamu kira dan biarkan mereka bersiap 

karena Kristus akan segera datang!” 

 



Ps. Yonggi Cho telah menyaksikan ini semua sekitar 39 tahun yang lalu dan kejadian Kim 

Sang Ho meninggal itu terjadi sekitar 50 tahun lebih yang lalu. Ketika Ps. Yonggi Cho bersaksi 

tentang Kim Sang Ho, beliau masih hidup, tetapi pada tahun 2007 Kim Sang Ho meninggal untuk 

kedua kalinya di usianya yang ke 88 tahun. Sesuatu yang luar biasa, kisah ini baru di-publish di 

YouTube pada tanggal 8 April 2015, tetapi Gembala Pembina baru mengetahui kisah ini di awal 

tahun ini. Bagi Gembala Pembina ini adalah hal yang baru.  

“Kristus akan datang segera dan lebih cepat daripada apa yang kamu kira, karena itu 

persiapkanlah dirimu!” Kalau kejadian ini 50 tahun yang lalu, sekarang bukan hanya ‘segera’, tetapi 

Kristus akan ‘segera... segera... segera...’ waktunya sudah ‘sangat... sangat... segera.’ 

Motivasi Saudara melayani Tuhan itu apa? Janganlah Saudara berlomba-lomba untuk menjadi 

terkenal, lebih kaya, lebih pandai, karena semuanya itu akan ditinggal. Kehidupan yang akan jauh 

lebih penting adalah kehidupan untuk selama-lamanya. Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat-

sangat dekat. Kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya. Amin 

(Sh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIMURNIKAN SEPERTI EMAS DAN PERAK (Bagian-2) 

 
Pada saat manusia jatuh kedalam dosa, Allah kemudian merencanakan suatu karya terbesar 

untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal akibat dosa yang telah mereka lakukan. Karya 

keselamatan ini berupa skenario Allah yang akan datang ke dunia ini sebagai Juruselamat dalam 

rupa manusia, mati sebagai korban penghapusan dosa, dan kemudian bangkit untuk 

menyelamatkan manusia.  

Untuk melaksanakan rencana penyela-matan-Nya tersebut, yaitu agar Allah dapat lahir 

sebagai anak manusia, maka Allah memerlukan suatu bangsa yang akan dipilih-Nya, dikuduskan-

Nya, dituntun-Nya, dipisahkan dari dunia, dan terbebas dari penyembahan berhala untuk 

mempersiapkan suatu garis keturunan dimana kelak Allah akan lahir sebagai manusia. Untuk itu 

Allah mencari ke seluruh penjuru dunia untuk menemukan orang yang akan dijadikannya sebuah 

bangsa yang akan dikuduskan-Nya itu. Setelah begitu lama Allah mencari, kemudian Allah 

menemukan Abraham. Mengapa Abraham? Karena Abraham mau beriman kepada Allah, percaya 

pada panggilan Allah dan kepada janji Allah bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Abraham 

juga taat pada waktu Allah memerintah-kannya pergi dari tempat kelahirannya menuju suatu 

negeri yang ia sendiri tidak tahu dimana tempat negeri itu. Ini merupakan awal yang baik, Allah 

telah menemukan seseorang dimana Allah dapat segera memulai karya keselamatan-Nya atas 

seluruh umat manusia. 

Allah memberkati Abraham, dan Allah juga mengasihi Abraham, sehingga Allah menggenapi 

semua janji-Nya kepada Abraham untuk menjadikannya sebuah bangsa yang besar. Dari Abraham 

kemudian lahir Ishak. Sekalipun Allah pernah menguji iman Abraham dengan meminta Abraham 

untuk mempersembahkan Ishak kepada Allah, namun Abraham lulus dalam ujian ini. Dari Ishak 

kemudian lahir Yakub. Kepada Yakub Allah mengubah namanya menjadi Israel. Dan dari Israel 

inilah lahir begitu banyak anak-anak sesuai perjanjian Allah dengan Abraham untuk menjadikannya 

sebuah bangsa yang besar, Israel,  dimana dari bangsa ini akan lahir sang Juruselamat, yaitu Allah 

sendiri yang menjelma menjadi manusia.  

Seperti janji-Nya, Allah akhirnya memilih bangsa Israel untuk dikuduskan-Nya, dituntun-

Nya dan dipisahkan dari dunia sebagai persiapan menjadikannya bangsa yang akan menurunkan 

Sang Juruselamat. Langkah awal untuk menjadikan bangsa Israel kudus, Allah kemudian 

mengijinkan proses datang kepada bangsa Israel, yaitu proses pemurnian. Saat bangsa Israel Tuhan 

izinkan untuk tinggal di tanah Mesir (Kej 46:3-4), itu bukan suatu kebetulan, tidak ada kebetulan 

dalam perjalanan karya keselamatan Allah, termasuk saat bangsa Israel akhirnya diperbudak di 

tanah Mesir, itu juga bukan suatu kebetulan, sebab ternyata Tuhan sedang memasukkan bangsa 

Israel kedalam proses pemurnian. Tuhan harus menguji bangsa Israel, kesetiaan Abraham memang 

telah teruji, tetapi anak cucu Abrahan, yaitu bangsa Israel, belum teruji.  

 

1. BESI 

Perbudakan di Mesir yang bangsa Israel alami adalah atas seijin Allah, dan Allah sudah 

menubuatkannya kepada Abraham (Kej 15:13). Perbudakan yang dialami bangsa Israel di Mesir 

adalah sebuah proses pemurnian, atau dapur api peleburan yang akan mengangkat kekotoran-

kekotoran dari bangsa Israel. 



“Sedangkan TUHAN telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan 

besi, dari Mesir, untuk menjadi umat milik-Nya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini.” (Ul 4:20) 

Bahkan perkataan Allah tersebut diulang kembali sampai dua kali yaitu di I Raj 8:51 dan Yer 

11:4. Perbudakan di Mesir bukan sebuah 

penghukuman yang dijatuhkan kepada bangsa 

Israel. Saat leluhur Israel, yaitu Yakub dan 

Yusuf,  pergi ke Mesir, mereka tidak 

melakukan kesalahan apapun sehingga 

keturunan mereka harus mengalami 

perbudakan di Mesir. Jadi perbudakan di Mesir 

bukanlah penghukuman, tapi merupakan 

“dapur api” Allah untuk melebur bangsa Israel 

dalam proses pemurnian. 

Setelah bangsa Israel selesai menjalani proses “dapur api”, Allah kemudian mengangkat 

bangsa Israel dari Mesir. Ada yang menarik dari proses pemurnian yang dialami bangsa Israel 

waktu itu, yaitu bahwa proses yang mereka alami diumpamakan Allah seperti proses di dalam 

“peleburan besi”. Apa yang keluar dari peleburan besi? Ya pasti besi! Tidak mungkin peleburan besi 

mengeluarkan perak apalagi emas.  Itu artinya saat bangsa Israel telah mengalami proses dapur api 

di Mesir maka bangsa Israel keluar sebagai “besi” yang telah dimurnikan, bukan perak murni atau 

emas murni seperti yang telah dibahas pada edisi yang lalu. Mengapa demikian? Ini berbicara 

tentang tingkatan standar kekudusan umat Allah. 

Saat Allah memanggil Abraham, Allah tidak menuntut banyak dari Abraham, Allah hanya 

menuntut iman dari Abraham, itu saja (Ibr 11:8). Abraham adalah pionir dari orang-orang percaya, 

oleh karenanya Abraham disebut “bapa orang percaya”, itu dikarenakan bahwa oleh karena iman 

percaya Abraham sudah merupakan standar yang Allah cari dari diri Abraham diantara orang-

orang sejamannya yang jahat. Standar kekudusan Abraham tentu berbeda dengan standar 

kekudusan Musa. Saat Abraham mematuhi Firman Allah, Abraham tidak memiliki dasar apapun, 

seperti hukum tertulis (Taurat), yang dapat menguatkan iman kepercayaannya, tapi ternyata 

Abraham taat. Demikian juga keadaan bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, tentu 

Allah tidak bisa menuntut banyak dari orang-orang Israel. Bangsa Israel yang dipimpin Musa saat 

keluar dari Mesir belum memiliki hukum, baik lisan maupun hukum tertulis (Taurat). Allah hanya 

menuntut iman dan ketaatan mereka akan segala ucapan-Nya yang disampaikan-Nya kepada Musa 

seperti dulu Abraham taat pada segala perkataan-Nya.  

Jadi jika muncul pertanyaan: Mengapa bangsa Israel keluar dari peleburan besi? Itu 

dikarenakan memang standar yang Allah tuntut dari bangsa Israel baru menjadi besi yang 

dimurnikan. Mereka adalah gambaran dari bayi-bayi rohani dari umat percaya. Keluarnya bangsa 

Israel dari Mesir adalah titik awal atau proses kelahiran dari umat percaya yang kelak akan 

memasuki proses yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi ini berbicara tentang standar kekudusan, dan 

besi adalah standar yang paling rendah sebab ada empat unsur logam yang selalu digunakan Allah 

sebagai gambaran dari kualitas dari umat percaya yaitu: Emas, perak, tembaga, dan besi. Urutan 

kualitas logam-logam tersebut tidak pernah berubah, Alkitab selalu menempatkan emas pada 

urutan pertama, kemudian perak, tembaga, dan yang terakhir adalah besi. 



“Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api; hanya 

emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan 

rumah TUHAN.” (Yos 6:24) 

“Emas, perak, tembaga dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja! TUHAN 

kiranya menyertai engkau!” (1Taw 22:16) 

 

2. TEMBAGA 

Setelah bangsa Israel meninggalkan tanah perbudakan mereka di Mesir, yaitu tempat dapur 

peleburan mereka sebagai besi, kini mereka memasuki “dapur api” berikutnya, yaitu padang gurun. 

Sebelum bangsa Israel memasuki proses yang baru, tentu mereka harus disucikan terlebih dahulu, 

yaitu melalui proses baptisan air. Bagaimana Allah membaptis seluruh bangsa Israel yang 

berjumlah ratusan ribu orang? Yaitu dengan membawa mereka melintasi dasar Laut Merah... 

“...dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa mereka semua 

telah dibaptis dalam awan dan dalam laut.” (I Kor 10:1-2) 

Setelah mereka disucikan dalam baptisan air, kini saatnya mereka memasuki proses dapur 

peleburan di pandang gurun. Proses padang gurun tidak lebih ringan dari proses dapur peleburan 

yang mereka alami di Mesir. Oleh karenanya sebagian orang Israel akhirnya memberontak dan 

lebih memilih untuk kembali ke Mesir daripada harus meneruskan perjalanan mereka di padang 

gurun (Kel 16:3). Jika mereka mengerti, sebenarnya perjalanan di padang gurun adalah “proses” 

yang memang Allah ijinkan untuk mereka alami sebagai cara-Nya membentuk karakter mereka dan 

membongkar isi hati mereka apakah orang-orang Israel ini dengan tulus hati mengikuti Allah 

seperti Abraham dulu: 

“Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kaulakukan atas kehendak TUHAN, Allahmu, di 

padang gurun selama empat puluh tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai 

engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada 

perintah-Nya atau tidak.” (Ul 8:2) 

Sebenarnya perjalanan dari Mesir menuju Tanah Perjanjian tidaklah jauh, yaitu hanya 

sekitar dua minggu perjalanan saja. Tapi Tuhan membuat perjalanan mereka berputar jauh 

sehingga menjadi begitu lama, yaitu memakan waktu sampai 40 tahun lamanya. Tapi ini adalah 

proses dapur peleburan yang akan membuang kekotoran-kekotoran dari orang-orang Israel.  

Sekalipun perjalanan di padang gurun adalah perjalanan yang ekstrim, tapi sebenarnya Allah tidak 



pernah meninggalkan mereka, malahan Allah menuntun mereka, memberikan banyak mujizat, 

memelihara mereka melalui manna dan air, dan melindungi mereka melalui tiang awan dan tiang 

api. Di padang gurun juga Allah mengajari umat-Nya bagaimana seharusnya beribadah kepada 

Allah. Dan sebagai umat yang akan menyelesaikan karya keselamatan-Nya Allah juga menuntun 

mereka kepada kebenaran dan kepada sang Juruselamat.  

Hidup di padang gurun memang sangat sulit, tapi sebenarnya bangsa Israel menerima 

segala kebaikan dari Allah, melihat kuat kuasa Allah, dan menerima hukum-hukum-Nya yang 

merupakan penuntun dari karya keselamatan Allah yang akan diselesaikan-Nya melalui bangsa 

Israel dimasa yang akan datang. Oleh karenanya, sebagai bangsa yang telah mengenal hukum dan 

kebenaran, maka Allah meningkatkan standar kerohanian bangsa Israel...  

“...Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan 

kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.” (Luk 

12:48b) 

Jika dulu standar kerohanian bangsa Israel adalah besi, kini Allah ingin mereka sudah 

meningkat kepada kualitas logam yang lebih baik lagi, yaitu tembaga. Tapi seperti kita ketahui, 

bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk (Kel 32:9; Ul 9:13), oleh karenanya sekalipun 

standar yang Allah tetapkan masih relatif rendah namun mereka tidak bisa mencapai standar 

tersebut. Karat-karat yang seharusnya hilang melalui proses peleburan di Mesir dan padang gurun 

tetap saja tidak bisa membuat mayoritas bangsa Israel menjadi rendah hati dan taat kepada Allah. 

Sampai pada suatu saat Allah melalui nabi Yehezkiel berkata tentang bangsa Israel:  

“Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya 

menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah 

dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak 

mau hilang dari padanya, biar dalam api.” (Yeh 

24:11-12) 

Kini bangsa Israel Tuhan gambarkan 

sebagai periuk yang terbuat dari tembaga. itu 

artinya standar kerohanian Israel sudah bukan 

besi lagi, tetapi tembaga. Tapi sayang 

tembaganya tersebut berkarat dan penuh 

kekotoran, bukan seperti seharusnya tembaga 

murni yang mengkilat dan indah seperti emas 

(Ezr 8:27). Sehingga Allah akhirnya 

menghadapkan umat pilihan-Nya tersebut 

pada murka Allah yang hebat. Allah mengijinkan raja Babel beserta pasukannya yang besar untuk 

mengepung Yerusalem dan memerangi penduduknya.  

Tembaga adalah logam yang lebih mulia dibandingkan besi. Tembaga itu berwarna kuning 

mengkilat seperti emas saat digosok. Tapi kualitas tembaga masih jauh jika dibandingkan emas. 

Tembaga mengkilat hanya jika digosok, dan kilatnya akan memudar dengan berjalannya waktu 

(oksidasi/berkarat), sedangkan emas sudah mengkilat dari mulanya dan akan tetap mengkilat 

sekalipun tidak digosok.  

Pada masa raja Daud, Salomo, Yehezkiel, dan Yesaya, mereka sebenarnya sudah mengum-

pamakan pemurnian kepada bangsa Israel itu seperti seorang yang sedang memurnikan perak. 



Namun karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, sebagian besar penduduknya tidak 

pernah mencapai standar seperti perak murni. Sampai pada akhirnya, yaitu pada masa nabi 

Yehezkiel, Allah memutuskan untuk kembali melebur bangsa Israel. Tapi peleburan yang dimaksud 

bukan peleburan perak, melainkan seperti seorang yang sedang membersihkan karat-karat pada 

tembaga di tempat peleburan. Ini tentunya merupakan kemunduran rohani yang sangat serius. 

Allah tidak melihat adanya peningkatan standar kerohanian dari umat pilihan-Nya itu, bahkan 

berapa kali pun Allah memproses mereka, tetap saja mereka adalah besi yang keras dan berkarat. 

Sehingga pada akhirnya Allah memutuskan untuk kembali memasukkan mereka ke dalam dapur 

peleburan besar, tapi bukan di Mesir seperti dulu, melainkan di Babel. Nabi Yeremia bernubuat: 

“Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-

sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah 

mereka perak yang ditolak, sebab TUHAN telah menolak mereka!” (Yer 6:29-30) 

 

3. PERAK  

Pada masa pemerintahan raja Daud, 

sebenarnya sang raja sudah menyadari bahwa 

standar yang Allah tetapkan bagi bangsa Israel 

sudah mencapai standar pemurnian perak (Mzm 

12:7; 66:10), begitu juga amsal-amsal Salomo 

(Ams 17:3; 27:21), bahkan nabi Yesaya juga 

sudah bernubuat bahwa standar pemurnian 

Allah terhadap bangsa Israel itu seharusnya 

sudah pada tingkatan pemurnian perak, bukan 

tembaga lagi, apalagi besi (Yes 48:10). Nabi 

Yehezkiel berkata kepada bangsa Israel: 

“Seperti perak dilebur dalam peleburan, 

begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, yang 

mencurahkan amarah-Ku atasmu.” (Yeh 22:22) 

Tapi karena ketegartengkukan bangsa Israel 

akhirnya pertumbuhan rohani mereka begitu lambat 

untuk mencapai standar kekudusan seperti yang telah 

ditetapkan Allah. Pada satu sisi nabi-nabi Perjanjian Lama 

menubuatkan bahwa bangsa Israel sedang dimurnikan 

menuju standar kemurnian perak, akan tetapi disisi yang 

lain sebagian besar dari orang Israel hanya berada 

ditingkatan pemurnian tembaga (Yeh 24:11-12), bahkan 

besi dan timah hitam yang membuat Allah murka. Puncak 

murka Allah akibat ketegaran hati bangsa Israel 

mengakibatkan mereka akhirnya mengalami penawanan 

dan perbudakan, yaitu mengalami proses dapur peleburan 

seperti di Mesir dulu, hanya saja kali ini mereka 

dimasukkan kedalam dapur kesengsaraan di Babel. Tapi, 

mengapa harus ke Babel?  

Penduduk Yerusalem ditawan ke Babel 



Pada suatu hari raja Babel, Nebukadnezar, bermimpi tentang masa yang akan datang (Dan 

2:31-35). Dalam mimpinya itu sang raja melihat sebuah patung. Yang unik dari patung tersebut 

adalah bahwa kepalanya terbuat dari emas tua, sedangkan dada dan lengannya terbuat dari perak, 

perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, sedangkan kakinya terbuat dari besi yang bercampur 

dengan tanah liat. Singkat cerita, kemudian Daniel menerangkan arti dari mimpi tersebut, yaitu 

bahwa patung kepala yang terbuat dari emas tua tersebut menggambarkan raja Nebukadnezar 

sendiri beserta kerajaan yang ia pimpinnya, Babel. Itu dikarenakan kerajaan Babel adalah kerajaan 

yang mulia seperti halnya emas adalah logam mulia. Daniel meneruskan bahwa itu semua karena 

Allah yang mengaruniakannya, sehingga raja Babel dikaruniakan kekuasaan, kekuatan, dan 

kemuliaan, bahkan Allah telah menyerahkan seluruh umat manusia, hewan, bahkan burung-burung 

di udara kepada tangan kekuasaan raja Nebukadnezar. Bahkan umat pilihan Allah, yaitu bangsa 

Israel, juga diserahkan kedalam tangan kekuasaan raja Nebukadnezar. Padahal, sebagai umat 

pilihan Allah, seharusnya tidak ada satu bangsa pun yang dapat melawan bangsa Israel (Yes 41:10).  

 

Kekuasaan kerajaan Babel pada masa raja 

Nebukadnezar memang benar-benar tertata rapih 

dan memiliki peradaban yang baik. Tata kota 

kerajaannya juga sangat sempurna, dari tembok 

kerajaan, jalan-jalannya, saluran air, dan banyak 

bangunan yang dibuat dari emas. Salah satu 

bangunannya yang sangatlah terkenal adalah taman 

gantung yang kini termasuk dalam tujuh keajaiban 

dunia. Sebagai kerajaan yang religius, sang raja 

membangun kuil-kuil penyembahan dewa Marduk dan Nabu lengkap dengan orang-orang yang 

bertugas didalamnya untuk menyediakan secara teratur korban-korban persembahan. Begitu juga 

secara politik, pemerintahan Babel sangat rapih, orang-orang bijaksana (para Kasdim) dari 

kerajaan itu mengurus rakyatnya dengan baik. 

Dari keadaan kerajaan Babel yang “sempurna” itu, tidak heran jika Allah meng-gambarkan 

kerajaan Babel itu sebagai emas tua. Bandingkan dengan bangsa Israel, yang sudah jelas-jelas 

dipimpin oleh Allah sendiri dan dalam penyembahan kepada kepada Allah yang benar, tidak pernah 

bisa menjadi bangsa yang tertib seperti kerajaan Babel, jangankan mencapai standar kerohanian 

seperti emas, menjadi seperti perak saja begitu sulit. Oleh karennya bangsa Israel “dititipkan” di 

Babel untuk memasuki masa proses dapur api kembali dengan harapan mereka melihat bagaimana 

bangsa Babel begitu patuh kepada rajanya dan taat beribadah kepada dewa-dewa mereka, padahal 

mereka sedang menyem-bah dewa-dewa yang mati, namun mereka begitu taat beribadah dan 

mempersembahkan korban.  

Pada tahun 536 SM kerajaan Babel ditaklukkan oleh kerajaan Persia pimpinan raja Koresy. 

Dengan berakhirnya masa pemerintahan Babel, maka berakhir jugalah masa dapur peleburan 

terhadap bangsa Israel di Babel. Atas ijin raja Koresy, pada tahun 538 SM akhirnya bangsa Israel 

kembali ke tanah air mereka. 

Saat bangsa Israel telah selesai menjalani proses dapur peleburan di Babel, maka kini 

orang-orang Israel yang Allah pandang sebagai “karat-karat tembaga” telah binasa. Melalui proses 

dapur peleburan di Babel, Allah berharap kini standar kekudusan umat pilihan-Nya itu sudah bisa 

Gambaran bagaimana 
agungnya kerajaan Babel 



ditingkatkan menjadi standar seperti perak atau bahkan emas. Di kitab-kitab terakhir dari 

Perjanjian Lama, kita melihat bahwa proses pemurnian yang dialami oleh bangsa Israel tidak lagi 

menggunakan istilah pemurnian tembaga atau besi. Pada tahun-tahun terakhir sebelum Kristus 

lahir, siap atau tidak siap bangsa Israel akan mengalami pemurnian seperti seorang memurnikan 

perak, bahkan emas: 

“Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan 

orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-

orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN.” (Mal 3:3) 

Dari ayat tersebut kita dapat mengerti bahwa, sebelum Kristus lahir, standar kerohanian 

bangsa Israel seharusnya sudah seperti perak dan sudah menuju seperti pemurnian emas. Ini 

artinya bahwa standar pemurnian yang Allah tetapkan bagi bangsa Israel seharusnya sudah 

mencapai standar yang tinggi (perak murni) dan bahkan menuju kepada kesempurnaan (emas 

murni). Tapi sayang, sekali lagi, sebagaian besar dari umat pilihan-Nya itu tidak pernah mencapai 

standar itu. Sekalipun telah lebih dari 1.000 tahun bangsa Israel keluar dari dapur peleburan besi di 

Mesir dan lebih dari 500 tahun keluar dari dapur peleburan tembaga di Babel, tetap saja standar 

kerohanian orang Israel itu sangat rendah dan malah menurun.  

Dengan keadaan yang terus berulang tersebut, Allah akhirnya menolak bangsa Israel (untuk 

sementara waktu saja tentunya), sebab Allah telah memutuskan untuk memasukkan bangsa-bangsa 

lain dalam rencana keselamatan-Nya. Allah akan segera membuka pintu kasih karunia bagi segala 

bangsa sampai genap waktu dari bangsa-bangsa tersebut, sehingga masa itu akan disebut sebagai 

“masa kasih karunia,” atau “jaman Gereja”. Lalu bagaimana dengan bangsa Israel? Akhirnya bangsa 

Israel Allah masukkan kembali kedalam proses dapur api, bahkan dapur api yang kali ini lebih 

dahsyat dari yang sebelumnya. Allah akhirnya mengijinkan pasukan Romawi menjajah dan 

memperbudak bangsa Israel. Pada tahun 132-135 M bangsa Israel mengalami kehancuran total. 

Yerusalem ditaklukkan, kubu-kubunya dihancurkan, dan sisa-sisa penduduknya diusir dari tanah 

air mereka di Israel. Mereka kini terdiaspora (tercerai-berai) hampir ke seluruh dunia dan tinggal 

sebagai orang asing, ditindas, dan terkadang dianggap sebagai ancaman. 

 

Pada akhir jaman, sebelum Kristus 

datang kedua kali kelak, Allah berjanji akan 

kembali berperkara dengan bangsa Israel, 

bangsa yang sebagian besar penduduknya 

tidak pernah mencapai standar kerohaniaan 

seperti yang Allah tetapkan akan Allah 

kumpulkan ke tanah air mereka. Tapi 

pengembalian mereka ini merupakan dapur 

perapian yang sangat mengerikan. Ini adalah 

dapur api terakhir yang akan bangsa Israel 

alami sebagai proses pemurnian mereka, yaitu masa aniaya besar. Tingkat kepanasan dapur 

peleburan terakhir ini akan sangat-sangat “panas”, yaitu jauh lebih panas dari dapur peleburan di 

Mesir, di Babel ataupun peleburan oleh penjajahan Romawi. Peleburan terakhir ini akan benar-

benar melebur bangsa Israel hingga hanya akan tertinggal sisa-sisanya saja, dan sisa-sisanya ini 

akan keluar sebagai perak murni.  

Tentara Romawi menaklukan Yerusalem, membakar Bait Allah, 
dan membuang orang-orang Israel ke seluruh dunia. 



“Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti 

orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka, seperti orang menguji emas. Mereka 

akan memanggil nama-Ku, dan Aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata: Mereka adalah umat-

Ku, dan mereka akan menjawab: TUHAN adalah Allahku!” (Zak 13:9). 

 

4. EMAS  

Saat standar kerohanian dari bangsa Israel tidak 

pernah mencapai seperti rencana Allah, lalu bagaimana 

dengan penggenapan karya keselamatan Allah yang telah Ia 

rencanakan melalui bangsa Israel? Syukur kepada Allah 

sebab ternyata tidak semua orang Israel adalah tegar 

tengkuk. Sekalipun secara korporat bangsa Israel 

mengalami kebobrokan moral, namun ternyata masih ada 

umat yang terluput (Yes 1:9). Mereka adalah sedikit orang 

dari bangsa Israel yang meresponi panggilan mereka 

sebagai umat pilihan-Nya, taat kepada Allah, menuruti 

Firman-Nya, dan melakukan hukum-hukum-Nya. Umat yang terluput ini tidak banyak, tapi mereka 

akhirnya dapat meneruskan rencana keselamatan Allah melalui bangsa Israel. Melalui mereka 

Kristus akhirnya lahir ke dunia. Setelah dewasa, dibantu oleh orang-orang Israel yang taat yang 

kemudian menjadi murid-murid-Nya, Kristus berkeliling ke seluruh negeri untuk memberitakan 

kabar keselamatan, melakukan banyak mukzijat, dan memperingatkan bangsa Israel akan 

penghukuman jika mereka tidak juga bertobat. 

Sekalipun Kristus datang untuk bangsa Israel, namun ternyata sebagian besar orang Israel 

menolak Kristus. Bukan hanya itu, para pemimpin 

mereka kemudian memfitnahkan perkara yang berat 

kepada Kristus sehingga Ia harus dihukum mati. 

Kristus kemudian mati disalibkan, dikuburkan, tapi 

pada hari ketiga Ia bangkit, mengutus murid-murid-

Nya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan 

kabar keselamatan yang telah ditolak oleh sebagian 

besar orang Israel. Kini kabar keselamatan telah 

tersebar ke seluruh dunia. Barangsiapa percaya 

kepada Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan, 

siapapun orangnya, entah itu orang Israel ataupun 

orang-orang dari segala bangsa akan dijadikan anak-anak-Nya, umat pilihan-Nya, dan disebut 

sebagai “Israel secara rohani”.   

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 

yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal.” (Yoh 3:16) 

Kini Allah sedang berfokus kepada Israel-Israel secara rohani, yaitu Gereja-Nya, dan itu 

adalah Saudara dan saya.  

 

 



EMAS MURNI ADALAH STANDAR AKHIR JAMAN  

Sebagai Israel secara rohani, standar apa yang Allah tuntut dari Gereja-Nya? Ada yang 

menarik jika kita membaca Alkitab Perjanjian Baru mengenai proses pemurnian, maka kita tidak 

akan menemukan gambaran tentang proses permurnian perak, tembaga, apalagi proses peleburan 

besi. Jika kita menyelidiki Perjanjian Baru maka kita hanya akan menemukan bahwa pemurnian 

yang akan dialami oleh umat pilihan-Nya adalah proses pemurnian emas!  

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

tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji ke-murniannya dengan api — sehingga 

kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan 

diri-Nya.” (I Pet 1:7) 

Dari sini kita mengerti bahwa Gereja-Nya harus dan akan dimurnikan seperti emas, bukan 

lagi seperti perak murni, tembaga apalagi besi yang keras dan mudah berkarat. Standar kerohanian 

Gereja Tuhan adalah kelanjutan dari standar kerohanian terakhir dari bangsa Israel, yaitu perak. 

Gereja-Nya adalah Israel baru yang dicangkokkan kedalam rencana keselamatan Allah untuk 

melanjutkannya hingga akhir jaman. Itulah alasan mengapa kita tidak menemukan istilah 

pemurnian perak, tembaga atau besi di Perjanjian Baru, sebab standar pemurnian Gereja-Nya 

sudah mencapai tingkatan tertinggi, yaitu emas.  

 

YANG KUDUS AKAN SEMAKIN KUDUS, YANG JAHAT AKAN SEMAKIN JAHAT 

Standar pemurnian emas adalah standar pemurnian paling tinggi, dan standar pemurnian 

seperti itulah yang akan kita Gereja-Nya alami. Tuhan ingin kita Gereja-Nya memiliki kemurnian 

seperti emas murni. Mengapa demikian? Untuk mengetahuinya kita harus melihat kembali apa 

yang terjadi di Babel pada waktu Tuhan memberikan pewahyuan kepada nabi Daniel tentang akhir 

jaman. Melalui nabi Daniel, Tuhan memperingatkan umat pilihan-Nya, yaitu orang-orang Israel 

secara jasmani dan kita Gereja-Nya yang hidup diakhir jaman bahwa akan terjadi seperti ini: 

“Banyak orang akan disucikan dan 

dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik 

akan berlaku fasik; tidak seorangpun dari orang 

fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang 

bijaksana akan memahaminya.” (Dan 12:10) 

Kita harus memahami hal ini: Diakhir jaman 

akan ada pemisahan antara orang-orang dunia dan 

umat pilihan-Nya. Pada saat itu, yaitu diakhir 

jaman, perbedaan antara orang-orang dunia dan 

umat pilihan-Nya akan semakin kontras, itu 

dikarenakan dunia ini semakin hari akan semakin 

jahat akibat pengaruh kuasa-kuasa iblis yang semakin gencar untuk mempersiapkan pemerintahan 

Antikris di akhir jaman, sedangkan umat pilihan-Nya akan semakin dimurnikan dan dikuduskan 

untuk mempersiapkan kedatangan Kristus kedua kali kelak sebagai mempelai pria yang akan 

menjemput kita Gereja-Nya sebagai mempelai wanita-Nya. Pada saat itu hanya akan ada dua 

pilihan, apakan kita akan termasuk golongan orang-orang dunia yang semakin jahat dan masuk 

masa pemerintahan Antikris, atau menjadi golongan umat pilihan-Nya yang dengan rela hati mau 



masuk pemurnian-Nya hingga kita semakin hari akan dimurnikan seperti emas dan akan diangkat 

bersama-sama-Nya dalam pengangkatan (I Kor 15:52). 

Kembali pada penglihatan Daniel: Pada waktu Allah mempercayakan Daniel untuk melihat 

mimpi dari raja Nebukadnezar, Daniel melihat sebuah patung dengan kepala emas tua yang 

melambangkan kerajaan Babel. Kerajaan Babel adalah lambang dari dunia ini, sedangkan raja 

Nebukadnezar adalah lambang dari pemimpin dunia. Seperti halnya emas adalah lambang dari 

kemuliaan, maka Allah melihat bahwa Babel/dunia saat itu masih dalam kemuliaan yang tinggi. 

Bahkan jika dibandingkan dengan moral dari umat pilihan-Nya, Israel, yang masih dilambangkan 

dengan tembaga, maka moral dari orang-orang dunia ini masih memiliki standar yang cukup baik 

waktu itu. Tapi saat Daniel memperhatikan secara keseluruhan dari patung itu, maka Daniel 

melihat bahwa ada penurunan kualitas bahan pembuat dari setiap bagian tubuh patung tersebut. 

Dari kepala hingga kaki, patung tersebut dibuat dari bahan yang semakin menurun kualitasnya: 

1. Kepala terbuat dari emas tua 

2. Dada dan kedua lengan terbuat dari perak 

3. Perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga  

4. Paha terbuat dari besi 

5. Kaki terbuat dari campuran besi dan tanah liat. 

 



Perbedaan bahan-bahan dari patung tersebut memiliki arti yang sangat dalam. Bahan-

bahan tersebut adalah melambangkan kerajaan-kerajaan yang akan memerintah di dunia ini. 

Seperti kita telah bahas tadi, kepala emas adalah melambangkan kerajaan Babel; kemudian dada 

dan dua lengan yang terbuat dari perak adalah melambangkan kerajaan yang akan berkuasa 

kemudian, yaitu dua kerajaan Media dan Persia; sedangkan perut dan pinggangnya melambangkan 

dari kerajaan Yunani; kemudian pahanya yang terbuat dari besi adalah lambang dari kerajaan 

berikutnya yaitu Romawi yang kejam; dan yang terakhir, kaki-kakinya yang terbuat dari dua 

campuran antara besi dan tanah liat adalah lambang dari kerajaan “Romawi” yang terakhir dimana 

Antikris-lah sang pemimpinnya.  

Dari setiap penurunan kualitas bahan-bahan pembentuk bagian-bagian patung tersebut 

dapat diketahui bahwa kualitas dari kerajaan-kerajaan yang melambangkan dunia ini semakin hari 

akan semakin menurun dan menjadi sangat buruk, atau tepatnya “semakin jahat” (Why 22:11). Dari 

hari Tuhan menetapkan Babel sebagai kepala emas hingga akhir jaman telah terjadi degradasi 

moral yang sangat tajam, dan ini sangat bertolak-belakang dengan standar kerohanian yang Allah 

tetapkan kepada umat pilihan-Nya seperti yang telah kita bahas dari awal. Dari sini kita mengerti 

sekarang, mengapa Allah menuntut umat pilihan-Nya untuk memiliki standar kerohanian yang 

meningkat disetiap masa, sebab itulah yang akan membedakan antara orang-orang dunia dengan 

umat pilihan-Nya (lihat diagram di atas).  

“Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku telah memisahkan kamu dari 

bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milik-Ku.” (Im 20:26) 

Kepada bangsa Israel, Allah menuntut untuk memiliki peningkatan standar kerohanian 

menuju kesempurnaan. Pada waktu mereka masih bayi-bayi rohani di padang gurun Allah dapat 

menerima bangsa Israel sekalipun hanya memiliki standar kerohanian seperti “besi”, tapi dengan 

berjalannya waktu, maka Allah ingin umat-Nya memiliki peningkatan standar kerohanian dan 

pengenalan kepada Allah kearah kesempurnaan. Israel, sebagai umat pilihan-Nya diharapkan 

memiliki hati yang terus-menerus dimurnikan, memiliki peningkatan standar kekudusan, dan 

terpisah dari semua kebiasaan bangsa-bangsa lain, seperti penyembahan terhadap berhala.  

Dari diagram di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa: Allah sedang membawa 

umat pilihan-Nya dari kehancuran (dosa) kepada kesempurnaan; sedangkan iblis sedang 

membawa dunia ini kepada kemerosotan moral dan kehancuran yang akan menuju kepada 

penghukuman kekal di api neraka.  

 

DIMURNIKAN MENJADI EMAS MURNI 

Kita mengerti sekarang, mengapa Allah menuntut umat pilihan-Nya untuk memiliki 

peningkatan standar kerohanian. Itu dikarenakan Allah sedang memisahkan umat pilihan-Nya dari 

dunia ini yang semakin hari akan semakin jahat.  

“Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan,...” (II Kor 

6:17-18) 

Pada mulanya Allah menciptakan dunia ini dalam keadaan sempurna (Kej 1:31). Allah 

memberkati dunia ini beserta segala isinya, termasuk manusia, dalam hubungan dan berkat yang 

luar biasa. Tapi sejak manusia jatuh kedalam dosa, iblis merampas semua yang baik itu. Hubungan 

manusia dengan Allah kemudian terputus dan Allah undur dari manusia, sehingga kemudian iblis 

membangun kerajaannya di dunia ini dan menjadikan manusia sebagai budak dosa.  



Melihat keadaan dunia dan manusia yang telah dikuasai iblis, Allah kemudian berencana 

untuk mengembalikan manusia dalam hubungan dan berkat-Nya yang berlimpah seperti sediakala. 

Allah mencari manusia yang mau meresponi rencana keselamatan-Nya tersebut ke seluruh penjuru 

dunia. Kemudian Allah menemukan Abraham, dan dari Abraham lahirlah bangsa Israel yang 

kemudian Allah pisahkan dari dunia ini. Disinilah Allah kembali berhubungan secara intim dengan 

manusia. Selama di padang gurun Allah berjalan bersama-sama bangsa Israel dalam persekutuan 

yang erat. Namun itu baru awalnya saja, ada rencana yang jauh lebih besar yang sedang Allah 

rencanakan, yaitu menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan kekal akibat dosa. Untuk 

menggenapi rancana Allah tersebut maka Allah menginginkan umat pilihan-Nya tersebut benar-

benar terpisah dari dunia ini.  

Konsep pemisahan ini memang tidak mudah, mengingat manusia lahir dan hidup di dunia 

ini, dan masih hidup didalam daging yang lemah. Untuk itu, Allah tuntut standar dari umat pilihan-

Nya secara bertahap. Saat Allah mengeluarkan umat pilihan-Nya dari Mesir, Allah menetapkan 

standar kerohanian yang cukup rendah, yaitu seperti “besi”. Umat pilihan-Nya waktu itu masih 

dalam pembentukan sebagai bangsa yang akan memulai karya keselamatan Allah. Tapi dengan 

berjalannya waktu, maka standar yang Allah tuntut dari umat pilihan-Nya akan meningkat. 

Awalnya Allah hanya “melebur” umat pilihan-Nya untuk menjadi logam “besi” yang keras dan 

mudah berkarat, kemudian Allah meningkatkan standar kerohanian mereka menjadi seperti logam 

“tembaga”, kemudian Allah meningkatkan lagi menjadi seperti “perak murni”, dan sekarang, saat 

kita umat-pilihan-Nya telah mencapai akhir dari jaman ini, standar yang Allah tuntut telah 

mencapai standar seperti “emas murni”. Ini bukan suatu pilihan. Ini adalah standar yang akan Allah 

tuntut dari umat pilihan-Nya agar dapat menerima segala berkat keselamatan yang telah Allah 

sediakan.  

Allah adalah sempurna (Ul 32:4), Allah 

adalah kudus (Im 11:44), dan Allah adalah 

mulia (Mzm 8:10), maka barangsiapa yang mau 

bersekutu dengan Allah maka Ia harus 

menyelaraskan dirinya dengan sifat-sifat Allah 

tersebut. Untuk itu agar kita umat pilihan-Nya 

mau hidup bersama-Nya di surga yang mulia 

kelak maka kita harus rela hati menerima 

proses pemurnian-Nya yang akan “melebur” 

kita umat-Nya hingga kita serupa dengan 

gambaran-Nya, “sempurna”, “kudus” dan 

“mulia”. Ia akan mengijinkan proses demi 

proses pemurnian datang kepada umat-Nya dengan tujuan agar kita semakin hari semakin 

disempurnakan. Jika kita tidak mau melewati setiap proses pemurnian yang Allah tetapkan, maka 

kita tidak akan memiliki peningkatan standar kerohanian, melainkan sebaliknya, kita akan 

mengalami penurunan standar dan akan serupa dengan dunia ini. Dan perlu diingat dunia ini akan 

dihukum. 

Siapkah kita sebagai umat pilihan-Nya jika saatnya proses pemurnian seperti peleburan 

emas menimpa kita? Bagaimana ciri orang yang telah lulus dalam proses pemurnian seperti 

pemurnian emas? (VS.) 


