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Persidangan Pembauran Para Pekudus Berkerja Di Malaysia Timur 
 

Mesej 1 

Asal, kepentingan, dan tujuan wabak dari perspektif Bible 
 

I. Dalam sejarah, terdapat lima malapetaka disebutkan dalam Wasiat Lama: 
 

Kali pertama: Pada bab 19 Keluaran, hampir semua binatang di Mesir mati kerana  
 hati Firaun yang keras dan dilanda wabak. 
Kali kedua: dalam Bilangan 14:37, kerana ketidakpercayaan pengitip, melaporkan  
 berita buruk, 10 orang mati akibat malapetaka Bil 14:37 Iaitu orang yang   

 menyampaikan laporan buruk berkenaan tanah itu, mati akibat malapetaka di hadapan Yehova. 
Kali ketiga: Bab 16 Bilangan, kerana pengkhianatan orang Korah, orang mengadu,  

 14700 orang mati akibat wabak. 
Bilangan 16:46 “Dan Musa berkata kepada Harun, Ambillah perukupan dan bubuh api ke  

 dalamnya dari mazbah dan bubuh ukupan di atasnya, dan segera bawanya kepada jemaah, dan  
 adakanlah ekspiasi bagi mereka. Kerana kemurkaan telah keluar daripada Yehova, dan malapetaka   telah 
bermula.” 

Kali keempat: Bab 25 Bilangan, 24.000 orang mati akibat wabak akibat percabulan  
  dan penyembahan berhala orang Israel. 

Bilangan 25: 8 "Lalu dia mengekori orang Israel itu ke dalam khemah dan menikam mereka  
 berdua, orang Israel dan perempuan itu menembusi perut mereka. Maka berhentilah malapetaka   itu 
dalam kalangan bani Israel.”  

           Kali kelima: Bab 24 dari 2 Samuel, kerana Daud menyinggung perasaan Tuhan  
   dengan menghitung umat Tuhan itu sendiri, 70.000 orang mati akibat  
                                         wabak itu. 

2 Sam 24:21 “Dan Arauna berkata, Mengapakah tuanku raja datang kepada hambanya? Dan  
 Daud berkata, Untuk membeli tempat pengirikan daripadamu bagi membina sebuah mazbah untuk  
 Yehova agar malapetaka ini dapat adihentikan daripada kalangan umat. “ 

 

 1. Dari Alkitab, kita melihat bahawa sebab-sebab wabak adalah: 
1  Umat Tuhan dijajah oleh Mesir (dunia). Kel 9:1-7. 
2  Ketidakpercayaan yang menjijikkan.  Bil 14:11~38 
3  Mengeluh kerana pengkhianatan. Bil 16: 19~50 
4  Perzinaan dan penyembahan berhala. Bil 25:1~18. 
5  Pelayanan mengikut kehendak diri. 2 Sam 24:1~25.  
 Lima sebab ini mengakibatkan kemurkaan Tuhan. 
 

2. Dari lima malapetaka di atas, kita harus belajar 
1  Keluar dari penguasaan dunia, dan mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup 

kepada Tuhan. Rom 12:1, 2. Oleh itu, aku menasihati kamu, dikbang-dikbang, menerusi belas kasihan 
Tuhan supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai satu korban hidup yang kudus dan berkenan pada Tuhan; inilah 
pelayananmu yang munasabah. Dan janganlah dibentuk mengikut zaman ini, tetapi hendaklah ditransform melalui 
pembaruan minda agar kamu dapat mengujibuktikan apakah kehendak Tuhan, iaitu yang baik, diperkenan, dan 
sempurna. 

2  Semua perkara bergantung kepada iktikad, bukan dengan penglihatan, dan yakin pada 
janji-janji Tuhan. 1 Kor 5:7 , 1:20 

3  Belajar untuk bersikap rendah diri dalam koodinasi, tidak melebihi ukuran diri sendiri, 
dan mematuhi kepemimpinan. Rom 12:3 Aku berkata kepada setiap orang dalam kalangan kamu, 
menerusi kurnia yang telah diberi kepadaku, jangan memikirkan dirinya lebih tinggi daripada yang patut 
difikirkannya, tetapi berfikir sedemikian rupa agar berminda waras, menurut ukuran iktikad yang diperuntukkan 

Tuhan kepada setiap orang. ; Ibr 13:17 Patuhlah kepada mereka yang memimpin kamu dan tunduklah kepada 

mereka, kerana mereka mengawasi sukmamu seperti orang yang akan menyelesaikan akaun, agar mereka dapat 
berbuat demikian dengan riang dan tanpa keluhan kerana keluhan itu tidak bermanfaat bagi kamu.  

4  Jauhkan diri daripada percabulan, dan tolak semua berhala yang nyata dan tidak ketara 
1 Tes 4:3 Inilah kehendak Tuhan, iaitu pengudusanmu: agar kamu menjauhkan diri daripada pekendakan; 
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4  Agar setiap orang daripada kamu tahu bagaimana memiliki wadahnya sendiri dalam pengudusan dan 

penghormatan  ;  Yoh1: 5 Cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak mengatasinya.  
5  Carilah kehendak Tuhan melalui doa dan permohonan dalam segala hal untuk 

menyenangkan hati Tuhan. 1 Fil 3:3 Kerana kitalah orang yang bersunat, orang yang melayan melalui 

Roh Tuhan dan bermegah dalam Kristus Yesus serta tidak berkeyakinan pada tubuh daging,; 2 Kor 5:9 Oleh itu 

juga, kami berazam, baik di rumah mahupun di luar, untuk memperoleh penghormatan dengan diperkenan Tuan., 

15 Dan Dia mati untuk semua agar mereka yang hidup tidak lagi hidup terhadap diri mereka tetapi terhadap Dia 

yang mati untuk mereka dan telah dibangkitkan. ; 1 Yoh 5:14 Inilah keberanian yang kita miliki terhadap-Nya, 

iaitu jika kita meminta apa-apa menurut kehendak-Nya, Dia mendengar kita. 
 

 
3.  Dalam menghadapi wabak semasa, saya harus belajar perkara-perkara berikut: 
 

1  Terhadap diri sendiri: Diam, bertaubat dan berdoa, jangan panik atau takut. 
2       Terhadap masyarakat: patuhi polisi pencegahan dan kawalan dan jangan 

menyebarkan khabar angin 
3  Terhadap Tuhan: Percayalah bahawa rahmat Tuhan serba mencukupi, dan 

jangan menguji Tuhan dengan kepanasan darah kita.  
4  Terhadap wabak: Berkata-kata positif berdasarkan iktikad, dan jangan 

sampaikan berita yang tidak diketahui. 
 
II. Sebanyak tiga kali wabak disebutkan dalam Perjanjian Baru: 

 
1  Kisah 24: 5 mengatakan bahawa Paulus seperti wabak, penuh dengan kuman 

Kristus yang telah dibangkitkan. Tidak kira di mana dia pergi, orang dijangkiti. 
Hari ini, pemulihan Tuhan memerlukan banyak orang seperti Paulus, yang 
penuh dengan kuman rohani. Tidak kira di mana mereka berada, kita akan 
mempengaruhi orang lain dan memperoleh Kristus. 

2.  Dari kenaikan Kristus hingga akhir zaman ini, terdapat 4 kuda bertanding. Kuda 
keempat, kuda kelabu, melambangkan kematian mengamuk, dan di antaranya 
adalah wabak. Kematian yang disebabkan oleh wabak adalah demi 
keberkesanan Injil, dan ini adalah masa yang tepat bagi kita untuk 
memberitakan Injil. Wah 6: 8 Dan aku melihat, dan lihatlah, seekor kuda kelabu, dan dia yang 
duduk di atasnya itu bernama Maut; Hades mengikutnya. Kepada mereka diberi kuasa atas seperempat 
daripada bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kebuluran dan dengan maut, dan melalui 
binatang-binatang buas di bumi.. 

3.  Dalam Lukas 21:11, Tuhan berkata bahawa akan ada perang, gempa bumi, 
kelaparan, dan malapetaka pada hari-hari terakhir. Lukas 21:11 Akan ada gempa bumi 

yang dahsyat; di serata tempat, kebuluran dan wabak, dan akan ada hal-hal yang menggerunkan serta 
tanda-tanda yang besar dari langit. 

 
Tuan memperingatkan kita, apabila perkara-perkara ini berlaku, kita harus mengetahui 
bagaimana untuk mempersiapkan diri kita. 
a.  Kita harus berdiri tegak dan mengangkat kepala, kerana hari penebusan kita 

sudah dekat. Lukas 21:28 Apabila hal-hal ini mula berlaku, berdirilah tegak dan angkatlah kepalamu, 

kerana penebusanmu sudah dekat. 

b. Kita harus berhati-hati, jangan dibebani nisyon, kemabukan, dan kekhuatiran 
hidup ini, dan hari itu menimpa kamu dengan tiba-tiba bagaikan jerat. Luk 

21:34  Tetapi kamu sendiri haruslah berhati-hati, supaya hatimu tidak dibebani nisyon, kemabukan, dan 
kekhuatiran hidup ini, dan hari itu menimpa kamu dengan tiba-tiba bagaikan jerat. 

c.  Kita selalu berjaga-jaga, dan kita selalu berdoa, agar kita dapat mengatasi, 
melepaskan diri dari semua perkara ini, dan berdiri di hadapan Anak Manusia. 
Luk 21:36  Tetapi berjaga-jagalah setiap masa, memohon selalu agar kamu berdaya penuh untuk 
melarikan diri daripada segala hal yang sudah hendak berlaku ini dan berdiri di hadapan Anak Manusia. 
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III. Dalam menghadapi wabak ini, reaksi kita terhadap dunia seharusnya berbeza, 
kerana kita berada dalam Tuhan Tritunggal, dan Kristus yang dibangkitkan 
tinggal dalam kita. 1Tes1:1 Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada gereja orang Tesalonika dalam Tuhan 

Bapa dan Tuan Yesus Kristus: Kurnia kepadamu dan damai sejahtera.，Gal2:20 Aku telah disalibkan bersama 

dengan Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalamku, dan hayat yang kini aku hidup 
dalam tubuh, aku hidup dalam iktikad, iaitu diktikad Anak Tuhan yang mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya 
untukku. 

 
1. Tindak balas dunia terhadap wabak: 

a.  Wabak ini menakutkan, bimbang, takut, dan tidak selesa 
b.  Fikirkan wabak itu sebagai bencana dan penderitaan. 
c.  Wabak ini menjadikan orang terpencil, kesepian, sejuk, dan mundur 
d.  Terhad di mana-mana, tidak bebas, dan hidup dalam kesengsaraan dan    

   kehidupan yang membosankan. 
e. Mengeluh dan mengkritik, menyalahkan orang lain yang menimbulkan masalah,  

dan berasa pihak berkuasa tidak mampu memerintah. 
f. Setiap hari, dipengaruhi oleh media berita, menerima banyak berita palsu, dan 

mindanya berubah-ubah. 
g.  Sehari umpama bertahun-tahun, keadaan yang menyeksakan, suami dan  
          isteri bertengkar, dan keluarga juga berpecahan. 
h. Kehidupan telah kehilangan arah, dan hanya secara pasif menunggu wabak itu 

berlalu, kehilangan harapan terhadap masa depan, tiada makna kehidupan 
manusia. 

 
                     2. Tindak balas kita terhadap wabak: 

a  Melalui doa, berikan semua kekhuatiranmu kepada Tuhan, dan alami 
kedamaian yang Tuan berikan kepada manusia. 1 Pet 5:7 Menyerahkan segala 

kekhuatiranmu kepada-Nya kerana Dia mengambil berat tentang kamu.; Flp 4:6 Dalam apa jua, 
janganlah khuatir, tetapi dalam segala hal, melalui doa dan permohonan dengan kesyukuran, biarlah 
permintaanmu diberitahukan kepada Tuhan, 

b  Segala sesuatu bekerja bersama demi kebaikan mereka yang mengasihi Tuhan. 
Rom 8:28 Dan kita tahu bahawa segala sesuatu bekerja bersama demi kebaikan mereka yang mengasihi 

Tuhan, iaitu mereka yang dipanggil menurut tujuan-Nya. 

c  Tidak ada apa yang dapat memisahkan kita daripada Kristus dan memisahkan 
kita daripada dikbang dan dikkak. Rom 8:35-39 Siapakah yang dapat memisahkan kita 
daripada kasih Kristus? Kesengsaraan atau seksaan atau penindasan atau kebuluran atau ketelanjangan 
atau bahaya atau pedang? 8:36  Sebagaimana yang tertulis, “Kerana Engkau kami dihukum mati sepanjang 
hari; kami telah dikira sebagai domba untuk disembelih.” 8:37  Namun dalam segala hal ini kita lebih 
daripada jayeng menerusi Dia yang mengasihi kita. 8:38  Kerana aku diyakinkan bahawa baik maut, hayat, 
malaikat, prinsipaliti, hal-hal masa kini, hal-hal akan datang, yang berkudrat, 8:39  Ketinggian, kedalaman, 
mahupun apa-apa makhluk ciptaan lain, tidak akan berupaya memisahkan kita daripada kasih Tuhan yang 
ada dalam Kristus Yesus, Tuan kita. 

d  Dipenjara di dalam Kristus membolehkan kita memiliki lebih banyak waktu 
untuk menikmati Tuan, menikmati sabda Tuhan, dan berbaur dengan para 
pekudus dalam roh. Ef 4:1  Oleh itu aku, banduan dalam Tuan, merayu kepada kamu agar bergerak-

hidup secara layak bagi panggilan yang telah kamu terima, 

e  Bertaubat dan berpalinglah kepada Tuhan, dan berdoalah untuk negara, 
masyarakat, dan mereka yang berkuasa. 1Tim 2:1  Oleh itu, pertama-tama aku menasihati 
kamu agar permohonan, doa, doa-pinta, ucapan syukur dipanjatkan bagi pihak semua orang; 1Tim 
2:2  Bagi pihak araja dan semua yang berkedudukan tinggi, supaya kita dapat menjalani kehidupan yang 
tenang dan tenteram dalam segala kesalihan dan keluhuran. 

 

f  Dalam sekelip mata, tidaklah aku melihat kepalsuan, hanya hidup dalam sabda 
Tuhan, percaya bahawa hanya sabda Tuhan adalah benar, dan semua keadaan 
adalah kepalsuan. Mzm 119:37  Palingkanlah mataku daripada memandang kesia-siaan, / Dan 

hidupkanlah aku dalam jalan-jalan-Mu. 

g  Mengalami hayat yang limpah lengkap dalam diri kita, mempraktikkan 
kehidupan Tuhan Manusia dalam pembauran roh, seisi keluarga menjalani 
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kehidupan yang rohani. Flp 1:19  Kerana aku tahu bahawa bagi aku, ini akan menjadi 

penyelamatan menerusi permohonanmu dan perbekalan limpah lengkap daripada Roh Yesus Kristus, Flp 
1:20  Menurut jangkaanku yang sungguh-sungguh dan harapanku bahawa tidak ada apa pun yang akan 
mengaibkan aku; sebaliknya, dengan segala keberanian seperti selalu, bahkan sekarang juga, Kristus akan 

diperbesar dalam tubuhku sama ada hidup atau mati. Flp 4:12  Aku tahu bagaimana hidup kekurangan 
dan aku tahu bagaimana hidup kelebihan; dalam setiap hal dan dalam segala sesuatu, aku telah belajar 

rahsia bagaimana hidup kekenyangan dan kelaparan, kelebihan dan kekurangan. Flp 4:13  Aku berupaya 
melakukan segala sesuatu dalam Dia yang memperkudratkan aku. 

h  Tebus masa, rebut peluang, ganti negatif dengan positif, ubah krisis menjadi 
peluang, jadilah perawan yang cerdik, dan jadilah hamba yang setia. Kristus 
menjadi harapan kita yang mulia: Ef 5:16 Tebuslah masa, kerana hari adalah jahat., 17 Oleh 

itu, jangan menjadi jahil; sebaliknya, fahami apa itu kehendak Tuan.; Mat 25: 1~30 23 Tuannya 

berkata kepadanya, Bagus, abdi yang baik dan setia. Kamu setia atas sedikit hal; aku akan 

mempertanggungjawabkan kamu atas banyak hal. Masuklah ke dalam kegembiraan tuanmu.; Kol 1:27 
Kepada mereka, Tuhan berhasrat untuk menyingkapkan apa itu kekayaan kemuliaan misteri ini dalam 

kalangan bangsa Asing, iaitu Kristus dalam kamu, harapan kemuliaan,, Kol 3:4  Apabila Kristus hayat 
kita termanifestasi, maka kamu juga akan dimanifestasikan bersama dengan-Nya dalam kemuliaan. 

 
IV. Wabak ini menunjukkan tangan pemerintahan Tuhan, kita harus mengetahui 

bagaimana seharusnya menjalani kehidupan Kristian di bawah kekuasaan Tuhan 
 

1. Tidak lagi menurut nafsu manusia, hanya menurut kehendak Tuhan, dan menghabiskan 
sisa usia dalam tubuh daging. 1Pet 4: 2-4 Tidak lagi menghabiskan masa selebihnya dalam tubuh daging 
menurut nafsu manusia, tetapi dalam kehendak Tuhan. 1Ptr 4:3  Kerana sudah cukup banyak masa berlalu yang kamu 
pergunakan untuk melakukan keinginan bangsa Asing, menjalani kehidupan dalam kecabulan, nafsu, kemabukan liar, 
hambur-liar, jamuan minum, dan penyembahan berhala yang dilarang. 1Ptr 4:4  Dalam hal-hal ini, mereka menganggap 
aneh bahawa kamu tidak berlari bersama dengan mereka ke dalam bah pengumbaran yang sama, dan memfitnah kamu; 

2. Mengetahui bahawa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita harus berminda waras 
dan berhati-hati dan berhemat menjaga diri, supaya kita dapat berdoa. 1Pet 4:7 Tetapi 

kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Oleh itu, hendaklah kamu berminda waras dan berhemat supaya dapat berdoa. 

3. Mengasihi antara satu sama lain dengan sungguh-sungguh, berilah penginapan kepada 
satu sama lain, sebagai penyelenggara yang baik bagi pelbagai kurnia Tuhan. 1Pet 4: 8-
10 Yang terutama, mempunyai kasih yang penuh mesra dalam kalangan dirimu, kerana kasih menutupi dosa yang 
banyak. 1Ptr 4:9  Berilah penginapan kepada satu sama lain tanpa merungut, 1Ptr 4:10  Setiap orang, menurut kurniaan 
yang diterimanya, meministerkannya dalam kalangan kamu sebagai penyelenggara yang baik bagi pelbagai kurnia 
Tuhan. 

4. Keperluan untuk menggembala kawanan Tuhan di antara kamu. Ketika ketua gembala 
muncul, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak luntur 1 Pet 5:2-4 Gembalalah 
kawanan Tuhan dalam kalangan kamu, menguruselia mereka menurut Tuhan, bukan secara paksaan tetapi secara 
sukarela; bukan dengan mencari keuntungan menerusi cara yang keji, tetapi dengan bersungguh-sungguh, 1Ptr 5:3  Dan 
juga bukan seperti mempertuani bahagian peruntukanmu tetapi dengan menjadi teladan bagi kawanan. 1Ptr 
5:4  Apabila Ketua Gembala itu dimanifestasikan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak luntur. 

5. Rendah diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa, berikan semua                  
kekhuatiran kepada Tuan, kerana Dia mengambil berat terhadap kita, 1 Pet 5: 6  

           Oleh itu, hendaklah kamu rendah diri di bawah tangan Tuhan yang perkasa supaya Dia dapat menjunjung        
               kamu apabila tiba masanya, 
6. Berhemat, berjaga-jaga, menentang musuh, kukuh dalam iktikadmu, dan ingatlah 

semua dikbang. 1 Pet 5: 8 Hendaklah kamu berhemat; berjaga-jaga. Seterumu, iblis, seperti singa yang 
mengaum, berjalan ke sana sini mencari orang untuk dibaham. 1Ptr 5:9  Berdirilah menentang dia, kukuh dalam 
iktikadmu, mengetahui bahawa penderitaan yang sama juga terjadi kepada semua dikbangmu di dunia. 

 

7.  Mengalami Tuhan segala kurnia, selepas penderitaan sementara kita, Dia harus secara 
pribadi menyempurnakan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, dan mengukuhkan 
asas bagi kita 1 Petrus 5:10 Tetapi Tuhan segala kurnia, Dia yang telah memanggil kamu ke dalam 

kemuliaan-Nya yang abadi dalam Kristus Yesus, selepas kamu menderita seketika, akan sendiri menyempurnakan, 
meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan asas kamu. 

 
V. Kesimpulan 

Manusia di bumi mengalami bencana dan gereja menderita. Ini bukan zaman kehendak 
Tuhan, tetapi zaman prosedur Tuhan. Tuhan ingin menggunakan formaliti ini untuk 
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mencapai kehendaknya. Dari zaman formal hingga zaman keinginan, titik perubahan ini 
menuntut manusia untuk berdoa untuk pemindahan zaman tersebut. Daniel adalah orang 
sedemikian. Malapetaka di bumi adalah kerana manusia tidak menginginkan Tuhan dan 
tidak peduli dengan perkara-perkara Tuhan. Oleh itu, jika para pekudus ingin berdoa, 
mengakhiri bencana, mereka harus memenuhi kehendak Tuhan dan menjaga keperluan 
Tuhan. Oh! Dengan begitu banyak bencana hari ini, inilah masanya untuk 
membangunkan kita dan berhenti menghadap ke bumi. Oh! Hari ini kita harus 
mneyerahkan diri secara mutlak untuk mewakili gereja demi memenuhi kehendak Tuhan. 
Hari ini kita harus   mewakili gereja untuk memenuhi kehendak Tuhan, sehingga Tuhan 
mempunyai jalan untuk mengubah era formaliti ini ke era keinginanNya. (di sampaikan 
Dikbang Lee Changshou berada di Yantai pada petang 4 Disember 1942 sebelum 
Kebangkitan Yantai). 
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Persidangan Pembauran Para Pekudus Berkerja Di Malaysia Timur 

 

Mesej 2  

Melihat Visi Takdir Dunia 

 
I.  Kita perlu melihat visi rohani, iaitu, takhta Tuhan adalah pusat tindakan Tuhan di 

seluruh alam semesta- 
Wah 4:2 Dengan segera aku berada dalam roh; lihatlah, ada sebuah takhta yang terletak di syurga, dan di atas takhta itu ada 

Seorang yang duduk; Wahi 4:5  Dari takhta itu keluar kilat, suara, dan guruh. Dan ada tujuh pelita api bernyala di hadapan 

takhta, tujuh pelita itu ialah tujuh Roh Tuhan. Yeh1:26 Dan di atas bentangan yang berada di atas kepala mereka, terdapat 

rupa bentuk takhta, seperti penampilan batu nilam, dan di atas rupa bentuk takhta itu ada Seorang yang penampilannya seperti 

manusia, di atasnya. 

1. Tuhan yang satu adalah penguasa, dan dia sepenuhnya mampu memenuhi apa yang dia 

kehendaki sesuai dengan kehendak dan ekonomi abadi-Nya  
Wah4:11  Tuan dan Tuhan kami, Engkau yang layak menerima kemuliaan, kehormatan, dan kudrat, kerana Engkau 

telah mencipta segala sesuatu, dan kerana kehendak-Mu, segala sesuatu wujud dan dicipta., Dan 4:35 Semua 

penghuni bumi tidak terbilang apa-apa, / Tetapi Dia berbuat menurut kehendak-Nya dalam angkatan tentera langit / 

Dan antara penghuni bumi; Rom 9:19-24 Dan apa salahnya jika Tuhan ingin mempertunjukkan kemurkaan-Nya 

dan menyatakan kudrat-Nya, bersabar-tahan dengan banyak kesabarderitaan terhadap wadah-wadah kemurkaan 

yang sesuai untuk pembinasaan, 

2. Tuhan di atas takhta berkuasa atas semua orang dan segala yang ada di belakangnya.  
Yeh 6:1 Dan sabda Yehova datang kepadaku, dengan bersabda, , 1Raj 22:19 Dan Mikha berkata, Oleh itu, dengarlah 

sabda Yehova; aku melihat Yehova duduk di atas takhta-Nya, dan semua bala tentera langit berdiri di sisi-Nya, di 

sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya. 

3. Kitab Wahi adalah buku pemerintahan Tuhan, yang mengungkapkan Takhta Tuhan 

untuk pentadbiran Tuhan.  
Wah 4:2 Dengan segera aku berada dalam roh; lihatlah, ada sebuah takhta yang terletak di syurga, dan di atas takhta 

itu ada Seorang yang duduk; 5:1 Lalu aku nampak di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan 

kitab yang bertulis di sebelah dalam dan di belakang, termeterai dengan tujuh meterai.,6:16 Mereka berkata kepada 

gunung dan batuan, Runtuhlah ke atas kami dan sembunyikan kami daripada muka Dia yang duduk di atas takhta 

dan daripada kemurkaan Anak Domba;, 7:9 Selepas hal-hal ini, aku melihat, dan lihatlah, ada himpunan orang ramai 

yang tidak terhitung oleh siapa-siapa, daripada asetiap bangsa dan semua suku, kaum, dan bahasa, sedang berdiri di 

hadapan takhta dan di hadapan bAnak Domba, berjubah putih dan memegang ranting-ranting palma di tangan 

mereka., 8:3 Dan Malaikat yang satu lagi datang berdiri di sebelah mazbah, dengan mempunyai perukupan emas, 

dan banyak ukupan diberikan kepada-Nya untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua pekudus di atas 

mazbah emas yang berada di hadapan takhta. , 21:5 Dan perempuan itu melahirkan seorang anak, anak lelaki, iaitu 

dia yang akan menggembala semua bangsa dengan gada besi; anaknya diangkat ke atas kepada Tuhan dan ke takhta-

Nya. 

4. Buku Daniel menunjukkan kepada kita bahawa semua raja dan bangsa di dunia berada 

di bawah pemerintahan Tuhan.  
Dan1: 9-10 Dan Tuhan membuat Daniel disenangi dan beroleh belas kasihan di mata pemimpin sida-sida, Dan 

1:10  Dan pemimpin sida-sida berkata kepada Daniel, Aku takut akan tuanku raja, yang telah  memperuntukkan 

makanan dan minumanmu; kerana mengapakah dia harus melihat wajahmu menjadi lebih sayu daripada wajah anak-

anak muda yang sebaya denganmu? Kalau demikian, kamu membawa kesalahan ke atas kepalaku di hadapan raja., 

2: 34-35 Tuanku sedang memandang sehinggalah satu batu dikerat bukan dengan tangan, dan batu itu menimpa 

patung itu pada kakinya yang daripada besi dan tanah liat lalu menghancurkannya. Dan 2:35  Kemudian besi, tanah 

liat, tembaga, perak, dan emas dihancurkan sekali gus, dan semuanya menjadi seperti sekam dari tempat pengirikan 

musim panas, dan angin menerbangkannya sehingga tidak ada kesan yang dijumpai. Dan batu yang menimpa patung 

itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. 

II. Kristus adalah pusat pemerintahan Tuhan menurut ekonomi abadi Tuhan :  
Wah 5: 6 Dan aku nampak di tengah-tengah takhta dan empat makhluk hidup serta di tengah-tengah penatua, Anak Domba 

berdiri seperti baru disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh, iaitu tujuh Roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi., 

22:1  Dan aku nampak langit baru dan bumi baru; kerana langit pertama dan bumi pertama telah berlalu, dan laut tidak ada 

lagi. 
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1. Kristus yang telah naik ke surga telah naik ke takhta untuk melakukan pemerintahan 

Tuhan, iaitu menjalankan pemerintahan-Nya.  
Ibr 12:2 Dengan memalingkan tumpuan kepada Yesus, iaitu Pengasas dan Penyempurna iktikad kita; demi 

keriangan yang terletak di hadapan-Nya, Dia bersabar-tahan terhadap salib, memandang ringan akan dkehinaan itu, 

dan duduk di sebelah kanan takhta Tuhan., Wah 3:21 Dia yang jayeng, kepadanya Aku akan memberi duduk 

bersama dengan-Ku di atas takhta-Ku, sebagaimana Aku juga telah jayeng dan duduk bersama dengan Bapa-Ku di 

atas takhta-Nya., 22: 1, 5: 6 

2.  Sebagai orang yang naik takhta dan menjadi gabenor surgawi pemerintahan alam 

semesta Tuhan, Kristus adalah singa dan anak domba yang layak, penebus yang 

menang - Wah 5: 1-14. 

3. Dalam kenaikan dan menaiki takhta, Kristus adalah ketua raja-raja duniawi.  
Wah 1: 5 Dan daripada Yesus Kristus, Saksi yang setia itu, Yang Pertama-lahir daripada yang mati, dan Pemerintah 

kepada raja-raja di bumi. Kepada Dia yang mengasihi kita dan telah membebaskan kita daripada dosa-dosa kita 

melalui darah-Nya 

 

III. Empat meterai pertama yang dibuka oleh Tuhan Anak Domba menunjukkan kepada 

kita visi sejarah dunia dari kenaikan Kristus hingga akhir zaman ini (Wah 4: 1-2, 5: 1-

14); empat meterai ini menunjukkan kepada kita, setelah kenaikanNya (Mark 16:19-20) 

Segera ada perlumbaan empat kuda, yang berlanjutan sepanjang zaman gereja hingga 

Kristus kembali:  

Mrk 16:19   Setelah Tuan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah Dia ke syurga dan duduk di sebelah kanan Tuhan. 

Mrk 16:20  Mereka keluar berberita di serata tempat, Tuan bekerja bersama dengan mereka dan mengesahkan sabda melalui 

tanda-tanda yang menyertainya. 

  

1. Meterai pertama merangkumi kuda putih dan penunggang kuda, menunjukkan penyebaran 

Injil; meterai kedua merangkumi kuda merah dan penunggang, menunjukkan penyebaran 

peperangan; meterai ketiga merangkumi kuda hitam dan penunggang, menunjukkan 

penyebaran kelaparan; keempat Meterai itu merangkumi kuda kelabu dan penunggang, 

yang menandakan penyebaran kematian - Wah 6:1-8. 

a. Segera setelah kenaikan Kristus, empat peristiwa Injil, perang, kelaparan, dan 

kematian itu seperti empat penunggang kuda yang menunggang empat ekor kuda, 

mulai berlari, dan berlanjutan sehingga Kristus kembali- Wah 6: 1-8 

b.  Penyebaran, pelaksanaan, dan persaingan Injil Kingdom di seluruh tempat       

 kediaman adalah inti pati dari sejarah suci dalam sejarah manusia –  
Mat 24:14 Dan injil kingdom ini akan diberitakan di seluruh bumi yang berhuni sebagai kesaksian bagi semua 

bangsa; kemudian keakhiran itu akan tiba. 

2.    Sebenarnya, Injil merangkumi semua kebenaran suci; seluruh Perjanjian Baru adalah Injil, 

dan Perjanjian Baru adalah Injil yang dinyatakan oleh Perjanjian Lama; oleh itu, kita dapat 

mengatakan bahawa Injil merangkumi keseluruhan Bible. 

a. Satu-satunya tujuan Tuhan di zaman ini adalah menyebarkan Injil agar gereja dapat 

dibina sebagai Tubuh Kristus, dan akhirnya terkonsumat sebagai Yerusalem Baru-  
Efe 3: 8 Kepada aku yang lebih kecil daripada yang terkecil dalam kalangan pekudus, telah diberi kurnia ini 

untuk menginjilkan kekayaan Kristus yang tidak terduga kepada bangsa Asing Ef 3:9  Dan untuk mencahayai 

semua agar mereka dapat melihat apakah ekonomi misteri yang tersembunyi sejak berzaman-zaman dalam 

Tuhan yang mencipta segala sesuatu, Ef 3:10  Supaya sekarang, kepada pemerintah dan penguasa dalam 

kesyurgaan, kearifan Tuhan yang beraneka ragam dapat disingkapkan menerusi gereja, Ef 3:11  Menurut 

tujuan abadi yang ditetapkan-Nya dalam Kristus Yesus, Tuan kita; 

b. Semoga Tuhan memberi kita beban untuk mempelajari kebenaran suci Injil, dan 

menyebarkan kebenaran ini ke mana-mana untuk pemulihan Tuan —  
Yes 11: 9 Semua ini tidak akan mendatangkan kecederaan dan kemusnahan / Di seluruh gunung kudus-Ku, / 

Kerana bumi akan dipenuhi pengetahuan Yehova, / Umpama air melitupi laut., Dan11: 32b Tetapi umat yang 
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mengenali Tuhan mereka akan menunjukkan kekuatan dan bertindak. Dan 11:33  Dan orang yang mempunyai 

kefahaman dalaman dalam kalangan umat akan membuat banyak orang mengerti; namun mereka akan rebah 

di bawah pedang dan nyala api, ditawan dan dijarah selama beberapa hari., 2 Tim 2:21 Oleh itu, jika sesiapa 

membersihkan dirinya daripada ini, dia akan menjadi wadah yang terhormat, dikuduskan, berguna kepada tuan, 

dipersiapkan untuk setiap kerja baik. 

 

IV. Dalam keadaan dunia sekarang, kita perlu memahami "tanda-tanda masa ini" dan 

mengabdikan diri secara eksklusif dalam doa dan terus bertahan dalam Kisah 6: 4, Ibr 

4: 2, Mat. 16: 3 (mukjizat, yang bermaksud tanda-tanda ), Luk 21: 24-36, Mat 24: 3-14, 

32-34, Rom 13:11-14: 

1.  Kita perlu sedar bahawa kita sedang "sakit bersalin" (Mat 24: 8, 32 ~ 34), dan 

"Kingdom Tuhan sudah dekat" (Luk 21:31), jadi kita berdoa untuk doa terakhir dalam 

Bible - " Amen. Datanglah, Tuan Yesus!" (Wah 22:20) Keseluruhan Bible berakhir 

ketika kita menyatakan keinginan kita untuk kedatangan Tuan dalam doa (kedatangan 

Kristus yang kedua adalah Adalah bersama umat-Nya (Greek -“Parousia”). 
Kid 8:13 O engkau yang tinggal di taman-taman, / Teman-teman aku mendengar suaramu; / Biar aku mendengarnya. 

Kid 8:14  Datanglah segera, kekasihku, / Dan jadilah seperti gazel atau anak rusa jantan / Di atas gunung-gunung 

rempah., 2 Tim4:8 Mulai sekarang, tersedia bagiku mahkota keadilbenaran yang akan diganjarkan Tuan, iaitu Hakim 

adilbenar, kepadaku pada hari itu, dan bukan aku sahaja tetapi juga semua yang mengasihi penampilan diri-Nya., 

Kis 26:16 Tetapi bangunlah dan berdiri di atas kakimu; kerana Aku menampakkan diri kepadamu untuk tujuan ini, 

untuk melantik kamu sebagai seorang minister dan saksi kepada hal-hal yang dalamnya kamu telah melihat Aku dan 

hal-hal yang dalamnya Aku akan menampakkan diri kepadamu;); (Mat 24: 3 Dan ketika Dia duduk di atas Gunung 

Zaitun, disipal-disipal datang kepada-Nya secara peribadi, berkata, Beritahulah kami, Bilakah akan ada hal-hal ini? 

Apakah tanda kedatangan Engkau dan kesudahan zaman ini?, Kis 26: 15 Aku berkata, Tuan, siapakah Engkau? Dan 

Tuan berkata, Akulah Yesus yang kamu tindas. Kis 26:16  Tetapi bangunlah dan berdiri di atas kakimu; kerana Aku 

menampakkan diri kepadamu untuk tujuan ini, untuk melantik kamu sebagai seorang minister dan saksi kepada hal-

hal yang dalamnya kamu telah melihat Aku dan hal-hal yang dalamnya Aku akan menampakkan diri kepadamu;, 

Mar 13: 8  Kerana bangsa akan bangun menentang bangsa, dan kingdom menentang kingdom; akan ada gempa 

bumi di serata tempat, dan juga kebuluran. Hal-hal ini ialah permulaan sakit bersalin., Yoh14: 21 Dia yang 

mempunyai perintah-Ku dan mematuhinya, dia inilah yang mengasihi Aku, dan dia yang mengasihi Aku akan 

dikasihi Bapa-Ku, dan Aku akan mengasihinya dan akan memanifestasikan diri-Ku kepadanya. Yoh 14:23  Yesus 

menjawab dan berkata kepadanya, Jika sesiapa mengasihi Aku, dia akan mematuhi sabda-Ku dan Bapa-Ku akan 

mengasihinya, dan Kami akan datang kepadanya dan membuat tempat tinggal bersama dengannya. 
 

2. kita perlu berdoa untuk memahami sepenuhnya pandangan Tuhan mengenai sejarah 

manusia, melihat bahawa melalui peperangan, kelaparan, dan kematian, Injil menyebar 

dengan pesat dan cepat, bahkan hingga ke tahap yang tertinggi, dan melihat bahawa 

kita perlu memperoleh Tuhan sepenuhnya untuk melengkapkan matlamat economi 

divin Tuhan-  
Phil 3: 8 Tambahan pula, aku juga mengira segala sesuatu sebagai kerugian kerana keunggulan pengetahuan 

terhadap Kristus Yesus Tuan aku; kerana-Nya aku telah menderitai kerugian segala sesuatu, dan mengiranya sebagai 

sampah supaya aku dapat beroleh Kristus, Flp 3:12  Bukannya aku telah mendapat atau telah disempurnakan, tetapi 

aku mengejar, mungkin aku dapat memperolehnya, yang untuknya aku juga telah diperoleh Kristus Yesus. Flp 

3:13  Dikbang-dikbang, aku tidak mengira diriku telah memperolehnya, tetapi hanya satu perkara yang aku lakukan, 

iaitu melupakan hal-hal yang ada di belakang dan merentangkan diri ke arah hal-hal yang ada di hadapan, Flp 

3:14  Aku mengejar ke arah matlamat itu untuk mendapat hadiah yang untuknya Tuhan dalam Kristus Yesus telah 

memanggil aku ke atas. 

a.  Buku Ayub menunjukkan kepada kita bahawa apa yang Tuhan lakukan melalui 

"alat jelek" Setan adalah menghancurkan Ayub dengan kekurangan dan 

kehancuran; Tuhan melucutkan dan menghancurkan Ayub sehingga dia dapat 

dirobohkan dan dimusnahkan. Tuhan dapat memperoleh Ayub sehingga dia 

dapat memperoleh lebih banyak Tuhan; orang-orang di luar kita dihancurkan 

sehingga orang-orang di dalam kita diperbaharui dari hari ke hari-  
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Filipi 3: 8 Tambahan pula, aku juga mengira segala sesuatu sebagai kerugian kerana keunggulan 

pengetahuan terhadap Kristus Yesus Tuan aku; kerana-Nya aku telah menderitai kerugian segala sesuatu, 

dan mengiranya sebagai sampah supaya aku dapat beroleh Kristus Flp 3:9  Dan didapati berada dalam-

Nya, bukan mempunyai keadilbenaran aku sendiri yang berasal daripada hukum, tetapi yang menerusi 

iktikad dalam Kristus, iaitu keadilbenaran yang berasal daripada Tuhan dan berdasarkan iktikad, Flp 

3:10  Supaya aku dapat mengenali-Nya dan kudrat kebangkitan-Nya serta persekutuan penderitaan-Nya, 

dengan dikonform kepada kematian-Nya, 2 Kor 4:16 Oleh itu, kami tidak tawar hati; sebaliknya, 

meskipun manusia luaran kami mereput, namun manusia dalaman kami diperbarui hari demi hari. 2Kor 

4:17  Kerana kesengsaraan kami yang sementara lagi ringan mengerjahasilkan bagi kami, dengan lebih 

melangkau lagi, kemuliaan yang abadi lagi berat. 2Kor 4:18  Kerana kami tidak memperhatikan hal-hal 

yang dapat dilihat tetapi hal-hal yang tidak dapat dilihat; kerana yang dapat dilihat adalah sementara tetapi 

yang tidak dapat dilihat adalah abadi. 

b. Tujuan Tuhan dalam berurusan dengan para pekudus-Nya adalah membuat 

mereka mengosongkan segalanya, menerima hanya Tuhan, dijadikan apa yang 

telah mereka menangi; keinginan hati Tuhan adalah untuk kita menerima-Nya 

sebagai kehidupan, sebagai bekalan kehidupan, dan Menjadi segalanya untuk 

seluruh makhluk kita, ini akhirnya harus dikonsumasikan Yerusalem Baru-  
Rom 8:28  Dan kita tahu bahawa segala sesuatu bekerja bersama demi kebaikan mereka yang mengasihi 

Tuhan, iaitu mereka yang dipanggil menurut tujuan-Nya. Roma 8:29  Kerana mereka yang dipraketahui-

Nya juga dipratakdirkan-Nya agar dikonform kepada imej Anak-Nya, supaya Dia dapat menjadi Yang 

Sulung dalam kalangan dikbang yang banyak; 

c. Menurut doa Salomo dalam 1 Raja-Raja Bab 8 ayat 48, kita selalu perlu berdoa 

menuju Tanah Suci, yang menunjukkan bahawa Kristus adalah bahagian Tuhan 

bagi mereka yang percaya menuju Kota Suci, yang mewakili Kingdom Tuhan 

dalam Kristus dan menuju bait suci, yang melambangkan rumah Tuhan di bumi, 

gereja 

Ula 8:7  Kerana Yehova Tuhanmu akan membawa engkau ke tanah permai, tanah yang mempunyai sungai, 

mata air dan sumber air, yang mengalir keluar di lembah dan di gunung;, Kol 1:12  Mengucapkan syukur 

kepada Bapa yang melayakkan kamu supaya sama-sama beroleh bahagian peruntukan para pekudus dalam 

cahaya; (Maz 48: 1 Agunglah Yehova, / Dan Dia patut dipuji-puji / Di kota Tuhan kita, / Di gunung 

kudus-Nya. Mzm 48:2  Indah ketinggiannya, / Keriangan seluruh bumi, / Itulah Gunung Zion di 

penghujung sebelah utara, / Kota Raja agung.; Efe 2:21 Dalam-Nya, seluruh bangunan sedang 

dipasangkan bersama, bertumbuh menjadi bait kudus dalam Tuan;, 1Tim 3:15 Tetapi jika aku tertangguh, 

aku menulis agar kamu dapat mengetahui bagaimana seseorang patut bergerak laku dalam rumah Tuhan, 

iaitu gereja bagi Tuhan yang hidup, tiang dan dasar bagi kebenaran. 

 

 



 

Persidangan Pembauran Para Pekudus Berkerja Di Malaysia Timur 

 

Mesej 3 

Bagaimana menjalani kehidupan kristian yang wajar dalam situasi 

wabak - Nikmati sabda Tuhan, sering berdoa, dan tekun menggembala 

 

 

I. Kehidupan Kristian yang tepat adalah menikmati kata-kata, dipenuhi roh, dan aliran kasih: 

1.  Tiga unsur kehidupan Kristian: Sabda, Roh, dan Kasih  
Yud 1:20  Tetapi kamu, yang dikasihi, membina dirimu atas kepercayaan yang paling kudus, berdoa dalam Roh 

Kudus, Yud 1:21  Peliharalah dirimu dalam kasih Tuhan, menantikan rahmat Tuan kita Yesus Kristus sehingga 

membawa kepada hayat abadi. 

2. Menjalani kehidupan dengan menikmati kata-kata, dipenuhi roh, dan mengalir dengan 

kasih sayang. Terdapat tiga praktik khusus: satu adalah menikmati Sabda Tuhan, sering 

berdoa, dan menggembala dengan tekun. 

 

II. Cara menikmati Sabda Tuan: 

1.  Pertama, kita mesti memahami makna dalaman Sabda Tuhan. 

a.  Tuhan Tritunggal terjasad dalam sabda-Nya.  
Yoh 1: 1 Pada mulanya ada Sabda, dan Sabda itu bersama-sama dengan Tuhan, dan Sabda itu ialah Tuhan. 

Yoh 1:2  Dia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan.; Wah 19:13 Dia mengenakan pakaian yang 

dicelupkan di dalam darah, dan nama-Nya digelar Sabda Tuhan.; 2 Tim 3:16 Semua tulisan Kitab ialah 

Tuhan-dihembus dan bermanfaat untuk pengajaran, penginsafan, pembetulan, pemberian tunjuk ajar 

dalam keadilbenaran, 

b.  Sabda adalah persona yang hidup, Kristus sendiri.  
Yoh 5:39 Kamu menyelidik Kitab, kerana kamu berfikir bahawa dalamnya kamu mempunyai hayat abadi, 

dan Kitab inilah yang bersaksi tentang Aku. Yoh 5:40  Namun kamu tidak sudi datang kepada-Ku supaya 

kamu beroleh hayat.; Kol 3:16 Hendaklah sabda Kristus huni dalam kamu dengan kayanya dalam segala 

kearifan, mengajar dan menegur satu sama lain dengan mazmur dan kidung serta nyanyian rohani, 

bernyanyi dengan kurnia dalam hatimu kepada Tuhan. 

c.  Sabda adalah roh dan hayat sehingga kita dapat memperoleh hayat dan menjadi 

kaya berlimpah. 
Yoh6:63b kata-kata yang Aku bicarakan kepadamu ialah roh dan ialah hayat., Yoh10: 10b Aku datang 

supaya mereka beroleh hayat dan berolehnya secara berlimpah-limpah. 

d.  Sabda adalah makanan untuk kita nikmati, sehingga kita dapat tumbuh dan 

dewasa dalam hayat.  
Yer 15:16 Sabda-Mu ditemukan dan aku memakannya, / Dan bagiku sabda-Mu menjadi / Kegirangan dan 

keriangan hatiku, / Kerana aku digelar menurut nama-Mu, / O Yehova, Tuhan ribuan tentera.; 1 Pet 2: 2 
Sebagai bayi yang baru dilahirkan, hendaklah kamu mengingini susu kepunyaan sabda murni supaya 

melaluinya kamu dapat bertumbuh sehingga beroleh penyelamatan, 

e.  Sabda adalah penerangan cahaya divin, memungkinkan kita untuk hidup dalam 

cahaya dan diberi pencerahan.  
Maz 119: 105 Sabda-Mu itu pelita bagi kakiku / Dan cahaya bagi jalanku., Mzm 119:130  Penyingkapan 

sabda-Mu itu memberi cahaya, / Memberikan pengertian kepada orang yang tumpul. 

f.  Sabda adalah kebenaran, menyebarkan realiti Tuhan, membebaskan dan 

menguduskan kita.  
Yoh 8:32 Kamu akan mengenali kebenaran, dan kebenaran akan membebaskan kamu.; Yoh 

17:17  Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; sabda-Mu ialah kebenaran.; Efe 5:26 Supaya Dia dapat 

menguduskan gereja, dengan membersihkannya melalui pembasuhan air dalam sabda, 

g.  Sabda adalah pedang roh yang membunuh musuh dan menangani diri kita 

sendiri yang memungkinkan kita menjalani kehidupan yang jayeng. 
Efe 6:17 Dan terimalah topi waja penyelamatan dan pedang Roh itu, Roh itu ialah sabda Tuhan, 1 Yoh 

2:14 Di dalam bait, Dia mendapati mereka yang menjual lembu, domba, dan burung merpati, dan pengurup 
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yang sedang duduk di situ.; Wah 12:14 Dan kepada perempuan itu diberikan dua sayap burung helang 

yang besar supaya dia dapat terbang ke gurun tandus, ke tempatnya; di situ, dia dibela selama satu masa 

dan masa-masa dan setengah masa, jauh dari muka ular itu. 

 

2.  Cara menikmati Sabda Than dalam kehidupan: 

a.  Nikmati Sabda Tuan melalui doa baca, tumbuh dalam hayat, dan dibina sebagai 

bait suci Tuhan.  
Ef 6:17-18  Melalui segala doa dan permohonan, berdoa pada setiap masa dalam roh dan berjaga-jaga 

tentang hal ini dengan segala keteguhan yang berterusan, dan memohon untuk semua pekudus,; 1 Pet 2: 2 
Sebagai bayi yang baru dilahirkan, hendaklah kamu mengingini susu kepunyaan sabda murni supaya 

melaluinya kamu dapat bertumbuh sehingga beroleh penyelamatan, 1Ptr 2:4  Datang kepada Dia, batu 

hidup, yang ditolak oleh manusia tetapi terpilih dan berharga bagi Tuhan, 1Ptr 2:5  Kamu sendiri juga, 

sebagai batu-batu hidup, sedang dibina menjadi rumah rohani, menjadi kehentaran kudus untuk 

mempersembahkan korban-korban rohani yang diperkenan Tuhan menerusi Yesus Kristus. 

b.  Merenungkan sabda Tuhan adalah merasakan, mengunyak-Nya, dan menikmati 

sebagai nafas-Nya dengan teliti, sehingga disuntik oleh Tuhan, menghirup 

Tuhan, dan menerima sebagai makanan rohani.  
Maz 119:15 Aku akan merenungi tunjuk ajar-Mu / Dan mengamati jalan-jalan-Mu. 

c.  Doa, Kaji, hafal dan tutur-sabda (DKHT) adalah cara terbaik yang dibentuk oleh 

petunjuk suci dari kebenaran puncak, yang menggabungkan kelebihan beberapa 

amalan yang paling berharga dalam pemulihan Tuhan: Membaca doa sabda 

Tuhan menghidupkan roh kita untuk menikmati Tuhan; Mengkaji Sabda Tuhan 

memberi kita pandangan jelas mengenai perkara-perkara utama kebenaran; 

hafalkan sabda Tuhan supaya kebenaran tetap dalam ingatan kita dan menjadi 

makanan jangka panjang kita; Bertutur sabda Tuhan, bernubuat, dan buat kita 

menyatakan Kristus, menjadikan semua pekudus terbina. 

d.  Dalam Bible, gambar dan contoh nikmati sabda Tuhan.  
Ula 6: 4 Dengarlah O Israel, Yehova itu Tuhan kita; Yehova adalah besa. Ul 6:5  Dan engkau harus 

mengasihi Yehova Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap sukmamu dan dengan segenap 

kekuatanmu. Ul 6:6  Dan sabda ini, yang aku perintahkan kepadamu hari ini, harus ada pada hatimu; Ul 

6:7  Engkau harus mengulangi semuanya kepada anak-anakmu, dan berbicara tentang semuanya semasa 

engkau duduk di dalam rumahmu dan semasa engkau mengembara dalam perjalanan, dan semasa engkau 

berbaring dan semasa engkau bangun; Ul 6:8  Engkau harus mengikat semuanya pada tanganmu sebagai 

tanda, dan sabda ini harus menjadi tali ikat dahi di antara dua matamu; Ul 6:9  Kamu harus menuliskan 

semuanya pada jenang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Luk 1:38  Dan Maria berkata, Lihatlah, 

aku abdi Tuan. Semoga hal ini terjadi kepadaku menurut katamu. Kemudian malaikat itu beredar 

daripadanya.; Luk 2:19 Tetapi Maria menyimpan semua hal ini dan merenungkannya dalam hatinya., Luk 

2:51  Kemudian turunlah Yesus bersama dengan mereka lalu tiba di Nazaret, dan tunduk kepada mereka. 

Ibu-Nya menyimpan segala hal ini dengan teliti dalam hatinya. 

3.  Tiga aspek utama pelaksanaan menikmati sabda Tuan  

a.  Individu menetapkan kebiasaan membaca sabda Tuhan dan memasuki 

kehidupan membaca Bible setahun sekali; memahami Bible dan membolehi 

kearifan demi penyelamatan.  
2Tim 3:15 Dan bahawa dari bayi lagi kamu sudah memahami penulisan-penulisan suci yang dapat 

menjadikan kamu arif sehinggakan beroleh penyelamatan menerusi iktikad yang ada dalam Kristus Yesus. 

2Tim 3:16  Semua tulisan Kitab ialah Tuhan-dihembus dan bermanfaat untuk pengajaran, penginsafan, 

pembetulan, pemberian tunjuk ajar dalam keadilbenaran, 2Tim 3:17  Agar manusia kepunyaan Tuhan 

dapat menjadi lengkap genap, dilengkapi sepenuhnya untuk setiap kerja baik. 

b.  Kejarlah Sabda Tuhan dengan rakan-rakanmu, bayar harga, dan belilah 

kebenaran; habiskanlah masa untuk sabda Tuhan, ini adalah perkara yang paling 

berbaloi.  
2Tim 2:22 Tetapi larilah daripada nafsu orang muda, dan kejarlah keadilbenaran, iktikad, kasih, 

kedamaian bersama dengan mereka yang menyeru Tuan daripada hati yang murni.; Ams 23:23 Belilah 

kebenaran dan jangan menjualnya; / Belilah kearifan dan tunjuk ajar dan pengertian. 
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c.  Masuk menikmati pembicaraan sabda Tuhan 7 kali setahun dalam gereja  untuk 

mempersiapkan pengantin perempuan Tuhan untuk menyambut kedatangan 

Tuan.  
Ef  5: 26 Supaya Dia dapat menguduskan gereja, dengan membersihkannya melalui pembasuhan air dalam 

sabda, Ef 5:27  Supaya Dia dapat mempersembahkan kepada diri-Nya gereja yang mulia, tanpa bintik atau 

kedut atau apa-apa yang sama seperti ini; sebaliknya, supaya gereja dapat menjadi kudus dan tanpa cacat 

cela.; Wah19: 7 Marilah kita bergirang dan bersorak riang, dan marilah kita memberi kemuliaan kepada-

Nya, kerana perkahwinan Anak Domba sudah tiba, dan isteri-Nya telah mempersiapkan diri. 

 

III. Cara kerap berdoa   

 

1.  Ketahui maksud dalaman doa: 

a.  Doa bermaksud bahawa manusia bernafaskan Tuhan, memperoleh Tuhan, dan 

diperolehi Tuhan 

b.  Doa adalah kerjasama dan sekerja manusia dan Tuhan, yang memungkinkan 

Tuhan untuk menyatakan dirinya dan kehendaknya melalui manusia, dan 

berjaya dalam kehendaknya:  
Rom 8:26 Tambahan pula, dengan cara yang sama Roh itu juga turut serta membantu kita memikul 

kelemahan kita, kerana kita tidak tahu untuk apa kita harus berdoa dengan sewajarnya, tetapi Roh itu 

sendiri berdoa-pinta untuk kita dengan keluhan yang tidak terungkap. Roma 8:27  Tetapi Dia yang 

menyelidiki hati mengetahui apa minda Roh itu, kerana Dia berdoa-pinta untuk para pekudus menurut 

Tuhan.; Yak 5:17 Elia seorang yang seperasaan dengan kita, dan dia berdoa sungguh-sungguh agar hujan 

tidak turun, dan hujan tidak turun ke bumi selama tiga tahun enam bulan. 

c.  Maksud sebenar doa adalah bahawa saya tidak dapat, saya tidak, hanya Tuhan 

yang dapat, Tuhan ialah. 

d.  Doa bermaksud bahawa bukan lagi aku, melainkan Kristus, agar kita dapat 

menjalani kehidupan Tuhan-manusia.  
Gal 2:20 Aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang 

hidup dalamku, dan hayat yang kini aku hidup dalam tubuh, aku hidup dalam iktikad, iaitu iktikad Anak 

Tuhan yang mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untukku. 

 

2.  Cara mengerjakan doa dalam kehidupan seharian: 

a.  Berikan semua kekhuatiranmu kepada Tuhan melalui doa, dan alami kedamaian 

Tuhan yang tidak dapat difahami oleh manusia.  
1Pet 5:7 Menyerahkan segala kekhuatiranmu kepada-Nya kerana Dia mengambil berat tentang kamu.; Fil 

4: 6 Dalam apa jua, janganlah khuatir, tetapi dalam segala hal, melalui doa dan permohonan dengan 

kesyukuran, biarlah permintaanmu diberitahukan kepada Tuhan, Flp 4:7  Dan damai sejahtera Tuhan yang 

melangkaui pengertian setiap orang akan mengawal hatimu dan fikiranmu dalam Kristus Yesus. 

b.  Dengan berdoa, masuklah ke tempat yang paling suci dan datang ke takhta 

rahmat, belas kasihan dan rahmat seperti sungai, mengalir di dalam kita, 

membekalkan kita, dan memberi kita roh.  
Ibr 4:16 Oleh itu, marilah kita datang ke hadapan dengan berani, ke takhta kurnia supaya kita dapat 

menerima rahmat dan beroleh kurnia sebagai pertolongan yang tepat pada masanya. 

c.  Melalui doa, kenakan baju zirah lengkap Tuhan, supaya dapat berdiri 

menentang tipu muslihat iblis dan jalani kehidupan dengan kemenangan. Efe 6:10 

Akhir sekali, hendaklah kamu diperkudratkan dalam Tuan dan dengan keperkasaan daya-Nya. Ef 

6:11  Pakailah baju zirah lengkap Tuhan supaya kamu dapat berdiri menentang tipu muslihat iblis, 

d.  Melalui doa, bekerjasama dengan minister surgawi Kristus untuk melaksanakan 

pemerintahan divin-Nya dan memenuhi ekonomi abadi Tuhan.  
Ibr 7:25 Oleh itu juga, Dia berupaya menyelamatkan ke tahap sempurna mereka yang datang ke hadapan 

kepada Tuhan menerusi-Nya, memandangkan Dia sentiasa hidup untuk berdoa-pinta bagi mereka. Ibr 

7:26  Kerana Hentar Agung sedemikian juga bersesuaian bagi kita; Dia kudus, murni, tidak tercemar, 

terasing daripada pendosa-pendosa, dan lebih tinggi daripada syurga-syurga;, Ibr 8:1  Sekarang dalam 

hal-hal yang kami katakan, butir terpenting ialah: Kita mempunyai Hentar Agung sedemikian yang duduk 

di sebelah kanan takhta Tuhan Maha Agung di syurga-syurga; Ibr 8:2  Dia Minister bagi tempat-tempat 
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kudus, yakni bagi tabernakal sejati yang didirikan Tuan dan bukan manusia.; Wah 5: 6  Dan aku nampak 

di tengah-tengah takhta dan empat makhluk hidup serta di tengah-tengah penatua, Anak Domba berdiri 

seperti baru disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh, iaitu tujuh Roh Tuhan yang diutus ke geluruh 

bumi. 

e.  Melalui doa, semoga kehendak Tuan akan segera dilaksanakan, dan semoga 

Kingdom Tuan segera datang, dan kerajaan dunia ini menjadi kerajaan Kristus 

Tuhan kita.  
Mat 6:10 Datanglah kingdom-Mu; terlaksanalah kehendak-Mu di bumi sebagaimana di syurga.; 1Yoh 

5:14 Inilah keberanian yang kita miliki terhadap-Nya, iaitu jika kita meminta apa-apa menurut kehendak-

Nya, Dia mendengar kita. 1Yoh 5:15  Jika kita mengetahui bahawa Dia mendengar kita dalam apa jua 

yang kita minta, maka kita mengetahui bahawa kita mempunyai permohonan yang kita minta daripada-

Nya. 

f.  Dengan berdoa, mendesak Tuan untuk kembali, seluruh Bible berakhir dengan 

keinginan kita agar Tuan kembali dalam  ucapan doa kita.  
Rev 22:20 Dia yang bersaksi tentang hal-hal ini berkata, Ya, Aku datang segera. Amen. Datanglah, Tuan 

Yesus! 

 

3.  Latihan dalam tiga aspek doa pinta: 

a.  Buatlah kehidupan doa pribadi, kehidupan yang tersembunyi, mendalam dan 

berakar dan mempunyai hubungan individu, peribadi, intim, dan penuh kasih 

sayang dengan Tuan. 
Mat 6:6 Tetapi kamu, ketika berdoa, masuklah ke dalam bilik peribadimu, tutup pintu dan berdoalah 

kepada Bapamu yang tersembunyi, dan Bapamu yang melihat secara tersembunyi akan membalas kamu.; 

Yes 37:31 Dan saki-baki kaum Yehuda yang terlepas akan berakar semula ke bawah dan berbuah ke atas. 

b.  Membentuk kehidupan doa bersama. Pendamping doa tidak hanya dapat 

mempermudah kita untuk berdoa, tetapi juga menjaga kehidupan doa berterusan, 

dan bersikap tegas dalam berdoa.  
Mat 18:18 Sesungguhnya Aku berkata kepada kamu, Apa jua yang kamu ikat di bumi semestinya sudah 

diikat di syurga, dan apa jua yang kamu lepaskan di bumi semestinya sudah dilepaskan di syurga. Mat 

18:19  Sesungguhnya Aku berkata kepada kamu lagi bahawa jika dua orang daripada kamu berharmoni di 

bumi berkenaan apa sahaja perkara yang diminta oleh mereka, itu akan dikabulkan Bapa-Ku yang berada 

di syurga-syurga untuk mereka.; Dan 2:17  Kemudian Daniel pulang ke rumahnya dan memberitahu 

perkara itu kepada Hananya, Misael, dan Azarya, teman-temannya, Dan 2:18  Agar mereka memohon 

belas kasihan daripada Tuhan semesta langit berkenaan misteri ini supaya Daniel dan teman-temannya 

tidak dihapuskan bersama dengan cendekiawan Babylon yang lain Dan 2:19  Kemudian misteri itu 

diwahikan kepada Daniel dalam suatu visi waktu malam. Lalu Daniel menyanjung puji Tuhan semesta 

langit. Dan 2:20  Daniel menjawab dan berkata, Biarlah nama Tuhan / Disanjung puji dari keabadian ke 

keabadian, / Kerana kearifan dan keperkasaan ialah milik-Nya. Dan 2:21  Dan Dialah yang mengubah 

masa-masa dan musim-musim; / Dia menggulingkan raja dan mengangkat raja. / Dia memberikan kearifan 

kepada yang arif / Dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dan 2:22  Dia mewahikan hal-hal 

yang dalam dan hal-hal yang tersembunyi; / Dia tahu apa yang terlindung dalam kegelapan, / Dan cahaya 

huni bersama-sama-Nya. Dan 2:23  Kepada-Mu, O Tuhan leluhurku, aku bersyukur dan memuji, / Kerana 

Engkau telah memberi aku kearifan dan keperkasaan; / Sekarang Engkau telah memberitahu aku apa yang 

kami mohon daripada-Mu, / Kerana Engkau telah memberitahukan perkara raja kepada kami.; Kol 4:2 
Teguh berterusanlah dalam doa, berjaga-jaga dalamnya dengan kesyukuran, 

c.  Berpartisipasi dalam perhimpunan doa gereja, dalam gereja sebagai bait Tuhan, 

kuil doa, berdoa bersesuaian dengan kehendak dan pemikiran Tuhan.  Doa 

sedemikian sangat berharga dan berat, dan juga mengguncang dunia bawah dan 

mempengaruhi Syaitan.  
Yes 57:7 Di atas gunung yang tinggi dan terjulang / Engkau meletakkan katilmu. / Sesungguhnya, engkau 

naik ke situ / Untuk mempersembahkan korban.; 1 Raj 8:48 Dan jika mereka berpaling kepada-Mu dengan 

segenap hati mereka dan segenap sukma mereka di tanah musuh mereka yang menawan mereka, dan 

mereka berdoa kepada-Mu menghadap tanah mereka yang Engkau berikan kepada leluhur mereka, dan 

kota yang Engkau pilih, dan rumah yang aku bina bagi nama-Mu, 

 

IV. Cara menggembala dengan tekun 

1. Memahami makna dalaman penggembalaan: 
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a.  Penggembalaan ialah bekerjasama dengan minister surgawi Kristus untuk 

memenuhi ekonomi perjanjian baru Tuhan.  
Yoh 2:15 Setelah membuat cambuk daripada tali pintal, Dia mengusir mereka semua keluar dari bait, 

begitu juga dengan domba dan lembu, dan Dia menumpahkan wang pengurup serta menterbalikkan meja 

mereka. Yoh 2:16  Dan kepada mereka yang menjual burung merpati Dia berkata, Ambil benda-benda ini 

dari sini; jangan jadikan rumah Bapa-Ku rumah dagangan. Yoh 2:17  Disipal-disipal-Nya teringat bahawa 

ada tertulis, “Kesungguhan hati terhadap rumah-Mu akan menelan Aku.” 

b.  Dalam kebangkitan-Nya, Kristus memberikan pemberian hadiah, 

menyempurnakan semua pekudus untuk bangkit dan melaksanakan fungsinya, 

dan setiap orang mempunyai kurniaan penggembalaan Kristus yang luar biasa 

untuk membina tubuh Kristus.  
Efe 4:11   Dan Dia sendiri memberi sesetengah sebagai dutus, sesetengah sebagai penyabda, sesetengah 

sebagai penginjil, sesetengah sebagai gembala dan pengajar, Ef 4:12  Untuk menyempurnakan para 

pekudus demi kerja ministri itu, demi pembinaan Tubuh Kristus, Ef 4:13  Sehingga kita semua sampai ke 

tahap kesatuan kepercayaan dan kesatuan pengetahuan penuh terhadap Anak Tuhan, ke tahap manusia 

penuh dewasa, ke tahap ukuran statur bagi kepenuhan Kristus,  
c.  Membelai orang dalam kemanusiaan Yesus, dan memelihara orang dalam 

ketuhanan Kristus.  
Yoh 4: 3-14 Tetapi barang siapa yang minum daripada air yang akan Kuberikan kepadanya pasti tidak 
akan haus buat selama-lamanya; tetapi air yang akan Kuberikan kepadanya akan menjadi sumber mata air 
dalamnya, yang memancur keluar ke dalam hayat abadi., 8:11 Dia berkata, Tidak ada, Tuan. Dan Yesus 
berkata, Aku juga tidak mengutuk kamu; pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi., 24 Oleh 
itu, Aku berkata kepada kamu bahawa kamu akan mati dalam dosa-dosamu; melainkan kamu percaya 
bahawa Aku adalah, kamu akan mati dalam dosa-dosamu., 36 Jadi, jika Anak membebaskan kamu, kamu 
benar-benar bebas. 

d.  Menyuburkan orang-orang dengan kelimpahan Kristus yang tidak 

berkesudahan dalam pelayanan Kristus penuh dalam tiga era 

 

2. Cara menjalani kehidupan penggembalaan: 

a.  Menggembala menurut Tuhan bererti menggembala menurut kehendak, akal 

budi, tingkah laku, dan kemuliaan Tuhan, dan sesuai dengan apa yang ada pada 

Tuhan dalam sifat-sifat-Nya, bukan sesuai dengan pilihan, minat, tujuan, dan 

keperibadian kita.  
1Pet 5: 2 Gembalalah kawanan Tuhan dalam kalangan kamu, menguruselia mereka menurut Tuhan, bukan 

secara paksaan tetapi secara sukarela; bukan dengan mencari keuntungan menerusi cara yang keji, tetapi 

dengan bersungguh-sungguh, 

b.  Kita harus menggembalakan pekudus sesuai dengan teladan Tuan Yesus dalam 
pelayanan-Nya, untuk menyelesaikan ekonomi Tuhan.  
Mat 9:36 Melihat orang ramai itu, Yesus tersentuh dengan belas kasihan terhadap mereka, kerana mereka 
terseksa dan terbiar seperti domba yang tidak ada gembala.; Yoh 10:11  Akulah Gembala baik; Gembala 
baik menyerahkan nyawa-Nya untuk domba.; Ibr 13:20 Sekarang Tuhan damai sejahtera yang 
membangkitkan Tuan kita Yesus, iaitu Gembala agung domba, daripada yang mati, melalui darah waadah 
yang abadi,; 1 Pet 5: 4 Apabila Ketua Gembala itu dimanifestasikan, kamu akan menerima mahkota 
kemuliaan yang tidak luntur. 

c.  Kita harus menggembalakan pekudus menurut teladan rasul Paulus; Paulus 

menggembalakan para pekudus seperti seorang ibu menyusui dan seorang ayah 

yang menasihati, menjaga kawanan domba.  
1Tes 2:7 Sebaliknya, kami ramah lembut dalam kalangan kamu, bagaikan ibu yang menyusui yang 

membelai anak-anaknya sendiri. 1Tes 2:8  Dengan sedemikian merindui kamu, kami amat senang hati 

untuk menyalurkan kepadamu, bukan sahaja injil Tuhan, tetapi juga sukma kami sendiri, kerana kamu 

telah menjadi orang yang kami kasihi., 1Tes 2:11   Sebagaimana kamu mengetahui bagaimana kami 

melayan setiap orang daripada kamu, bagaikan bapa terhadap anak-anaknya sendiri, dengan menasihati 

kamu dan melipurkan kamu serta bersaksi kepadamu, 1Tes 2:12  Supaya kamu dapat bergerak-hidup 

dengan cara yang layak bagi Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kingdom dan kemuliaan-Nya sendiri. 

1Tim 1:16 Tetapi kerana ini, aku telah dirahmati, agar dalamku, iaitu yang paling berdosa ini, Yesus 

Kristus dapat memperlihatkan segala kesabarderitaan-Nya sebagai teladan kepada mereka yang akan 

percaya pada-Nya untuk beroleh hayat abadi.; Kis 20:28 Berhati-hatilah kamu untuk sendiri dan untuk 

semua kawanan; dalam kalangan mereka Roh Kudus telah menempatkan kamu sebagai penguruselia untuk 

menggembala gereja Tuhan yang diperoleh-Nya menerusi darah-Nya sendiri. 
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d.  Dalam pemulihan Tuan hari ini, adalah perlu untuk menetapkan kebiasaan 

menghubungi orang, merasakan bahawa manusia itu baik, suka menghubungi 

orang, dan menggembala mereka. Yoh4:35 Bukankah kamu mengatakan bahawa ada empat 

bulan lagi, kemudian tibalah musim penuaian? Lihatlah, Aku berkata kepada kamu, Angkat matamu dan 

pandanglah ke ladang, kerana semua sudah memutih untuk dituai. Yoh 4:36  Dia yang menuai menerima 

upah dan mengumpulkan buah demi hayat abadi, supaya dia yang menyemai dan dia yang menuai dapat 

sama-sama bergirang. Yoh 4:37  Kerana pepatah ini, Seorang menyemai dan seorang lagi menuai, 

memang benar dalam hal ini. Yoh 4:38  Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu jerihkan; 

orang lain telah berjerih lelah, dan kamu masuk ke dalam jerih lelah mereka. 

 

3. Pelaksanaan tiga aspek penggembalaan: 

a.  Nikmati gembala Tuan: Tuan menggembala kita dalam lima kapasitas, gembala 

yang baik, gembala sukma, gembala agung, ketua gembala, gembala abadi. 
Yoh10:11 Akulah Gembala baik; Gembala baik menyerahkan nyawa-Nya untuk domba., 1 Pet 2:25 Kamu 

dahulu seperti domba yang disesatkan, tetapi kini kamu telah kembali kepada Gembala dan Penguruselia 

sukmamu., Ibr 13:20 Sekarang Tuhan damai sejahtera yang membangkitkan Tuan kita Yesus, iaitu 

Gembala agung domba, daripada yang mati, melalui darah waadah yang abadi,1 Pet 5: 4 Apabila Ketua 

Gembala itu dimanifestasikan, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak luntur. Wah 

7:17 Kerana Anak Domba yang berada di tengah-tengah takhta akan menggembala mereka dan 

membimbing mereka ke mata air bagi air hayat, dan Tuhan akan menyeka setiap air mata dari mata mereka. 

b.  Gembala satu sama lain: saling mengasihi, saling mencuci kaki, saling 

mendoakan, dan saling menjaga satu sama lain.  
Yoh 13:14 Jika Aku sebagai Tuan dan Guru telah membasuh kakimu, maka kamu juga harus membasuh 

kaki satu sama lain. Yoh 13:15  Kerana Aku telah memberi kamu suatu teladan agar kamu juga dapat 

melakukannya sebagaimana yang telah Kulakukan terhadapmu, Yoh 13:34  Satu perintah baru Aku 

berikan kepadamu, supaya kamu mengasihi satu sama lain, sebagaimana Aku mengasihimu agar kamu 

juga mengasihi satu sama lain. Yoh 13:35  Dengan ini semua orang akan tahu bahawa kamulah disipal-

disipal-Ku, jika kamu mengasihi satu sama lain.; Ibr 10:24  Dan marilah kita saling memperhatikan agar 

kita saling mendorong untuk kasih dan kerja baik; Ibr 10:25  Jangan sekali-kali mengabaikan 

perhimpunan kita sendiri, sebagaimana yang telah menjadi tabiat bagi sesetengah orang, sebaliknya 

nasihati satu sama lain; lebih-lebih lagi ketika kamu melihat hari itu mendekat.-25 

c.  Menggembalakan domba Tuan: Jaga semua keperluan domba dengan berhati-

hati dan raga.  
Yoh 21:15 Kemudian, setelah mereka makan sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak 

Yohanes, adakah kamu mengasihi Aku lebih daripada segala ini? Petrus berkata kepada-Nya, Ya, Tuan, 

Engkau tahu bahawa aku mengasihi Engkau. Yesus berkata kepadanya, Berilah makan kepada anak-anak 

domba-Ku., Yoh 21:17  Yesus berkata kepadanya buat kali ketiga, Simon anak Yohanes, adakah kamu 

mengasihi Aku? Petrus sedih kerana Yesus berkata kepadanya buat kali ketiga, Adakah kamu mengasihi 

Aku? Maka Petrus berkata kepada-Nya, Tuan, Engkau tahu segala sesuatu; Engkau tahu bahawa aku 

mengasihi Engkau. Yesus berkata kepadanya, Berilah makan kepada domba-domba-Ku. 

 

V.  Melalui tiga disiplin iaitu menikmati sabda Tuan, sering berdoa, dan menggembala dengan 

tekun, memungkinkan kita untuk mengalami kebangkitan baru setiap hari, hingga akhir 

generasi ini dan membawa Tuan kembali: 

1.  Dengan menikmati sabda Tuan, dipenuhi dan dikonstitsikan oleh sabda Tuhan, 

mencapai puncak kebenaran divin. 

2.  Melalui doa yang berterusan, kita tidak akan hidup sendiri, tetapi hanya hidup Kristus, 

dan menjalani kehidupan seorang Tuhan-manusia. 

3.  Melalui penggembalaan yang rajin dan penggembalaan Kristus yang luar biasa, akan ada 

kebangkitan besar dalam pemulihan Tuan.  
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Persidangan Pembauran Para Pekudus Berkerja Di Malaysia Timur 

 

Mesej 4 

Keparahan pendemik ini memberitahu kita bahawa hari kedatangan Tuan sudah 

dekat, dan bagaimana kita mempersiapkan diri – berjaga-jaga 

dalam hayat kita dan setia dalam pelayanan kita 

 
Baca Bible: Mat 25:4, 9-10, 14-15, 20-23 
 
I.  Untuk hayat, kita memerlukan minyak, Roh Tuhan, bahkan kepenuhan-Nya, agar 

kita dapat menjalani kehidupan perawan, menjadi saksi Tuan 1Mat 25: 4,9-10: 
1.  "Ketika itu, kingdom syurga-syurga akan disamakan dengan sepuluh perawan yang 

mengambil pelita mereka lalu keluar dan pergi bertemu dengan pengantin lelaki. " – 
Mat 25:1  
a.  Perawan melambangkan para pekudus dari aspek hayat. 2Kor 11:2 Aku cemburu akan 

kamu dengan kecemburuan Tuhan; kerana aku menunangkan kamu kepada seorang suami untuk 
mempersembahkan kamu sebagai perawan yang suci kepada Kristus. 

b.  Percayawan, iaitu umat kingdom, adalah seperti perawan suci, bersaksi untuk 
Tuan (pelita) dalam zaman gelap dan keluar dari dunia untuk bertemu dengan 
Tuan; untuk ini, mereka bukan sahaja perlu dihuni Roh Kudus secara dalaman 
tetapi juga perlu dipenuhi Roh Kudus 

c.  Pelita melambangkan roh percayawan (Ams 20:27 Roh manusia itu pelita Yehova, / Yang 

menyelidiki seluruh bahagian terdalam diri dalamannya.), yang berisikan roh Tuhan sebagai 
minyak (Rom 8:16 Roh itu sendiri bersaksi bersama dengan roh kita bahawa kita ialah anak-anak 

Tuhan.): 
1. Percayawan menyinarkan cahaya roh Tuhan dari dalam roh mereka; agar 

cahaya divin menyinar ke seluruh bahagian manusia, roh Tuhan sebagai 
minyak dan mesti meresapi (berbaur) dengan roh manusia sebagai sumbu 
(Rom 8:16), dan "dibakar" bersama dengan roh manusia (Rom 12:11Tekun 
jangan malas, tetapi membara-bara dalam roh, melayan Tuan.). 

2. Oleh itu, percayawan menjadi cahaya dunia dan menyinar bagaikan 
pelita dalam kegelapan dunia ini, (Mat 5:14 Kamulah cahaya dunia. 
Mustahil kota yang terletak di atas gunung disembunyikan. Mat 
5:15  Begitu juga orang menyalakan pelita dan tidak menempatkannya 
di bawah gantang, tetapi di atas kaki pelita, dan pelita menyinari semua 
yang berada di rumah. Mat 5:16  Dengan cara yang sama, hendaklah 
cahayamu bersinar di hadapan manusia, agar mereka dapat melihat 
tingkah lakumu yang baik dan memuliakan Bapamu yang berada di 
syurga-syurga., Fil 2:15 Agar kamu bebas daripada tuduhan dan murni, 
sebagai anak-anak Tuhan yang tanpa cacat cela di tengah-tengah 
generasi yang serong dan putar belit; dalam kalangan mereka, kamu 
bersinar sebagai luminari di dunia, Flp 2:16  Dengan berpegang pada 
sabda hayat, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahawa aku tidak 
sia-sia berlari atau sia-sia berjerih lelah.), menjadi kesaksian bagi Tuan 
demi memuliakan Tuan. 

d.  Perawan-perawan yang bijaksana mengambil pelita mereka, dan membawa 
minyak dalam wadah mereka. 
1. Manusia ialah wadah yang dibuat untuk Tuhan (Rom 9:21 Atau tidakkah tukang 

tembikar mempunyai kuasa atas tanah liat untuk membuat daripada gumpal yang sama satu 

wadah yang terhormat dan satu lagi yang terhina?, 23-24), dan personaliti terdapat 
dalam sukmanya; oleh itu, "wadah" dalam Matius 25:4 (Tetapi yang bijaksana 

membawa minyak di dalam wadah mereka bersama dengan pelita mereka.) melambangkan 
sukma percayawan. 

2.  Lima perawan yang bijaksana bukan sahaja mempunyai minyak di 
dalam pelita mereka, tetapi juga membawa minyak di dalam wadah 
mereka; minyak di dalam pelita menandakan bahawa mereka 
mempunyai Roh Tuhan huni dalam roh mereka (Roma 8:9 Tetapi kamu bukan 
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dalam tubuh daging, sebaliknya dalam roh, jika sesungguhnya Roh Tuhan huni dalam kamu. 
Namun, jika sesiapa tidak mempunyai Roh Kristus, dia bukan kepunyaan-Nya., Roma 8:16 Roh 

itu sendiri bersaksi bersama dengan roh kita bahawa kita ialah anak-anak Tuhan.); mereka 
membawa minyak di dalam wadah mereka, menandakan bahawa 
mereka mempunyai Roh Tuhan memenuhi dan menepui sukma mereka 
(1 Pet 2:25  Kamu dahulu seperti domba yang disesatkan, tetapi kini kamu telah kembali kepada 
Gembala dan Penguruselia sukmamu., Ibr 13:17 Patuhlah kepada mereka yang memimpin 
kamu dan tunduklah kepada mereka, kerana mereka mengawasi sukmamu seperti orang yang 
akan menyelesaikan akaun, agar mereka dapat berbuat demikian dengan riang dan tanpa keluhan 
kerana keluhan itu tidak bermanfaat bagi kamu.) 

3.  "Beli" dalam Matius 25: 9 menunjukkan bahawa harus membayar harga; 
pemenuhan Roh Kudus perlu membayar harga, seperti melepaskan 
dunia, menanggulangi diri, mengasihi Tuhan melebihi segalanya, dan 
menghitung segala sesuatu sebagai kerugian kerana Kristus; jika kita 
tidak membayar harga ini pada hari ini, kita perlu membayarnya setelah 
dibangkitkan. Wah 3:18 Aku menasihati kamu agar membeli daripada-Ku emas yang 
dimurnikan dapi agar kamu kaya, membeli pakaian putih agar kamu berpakaian dan agar keaiban 
bagi ketelanjanganmu tidak terdedah, dan membeli salap mata untuk mengurapi matamu agar 
kamu dapat melihat. , 2 Kor 5:10 Kerana kita semua mesti dimanifestasikan di hadapan tempat 
penghakiman Kristus supaya setiap orang dapat menerima apa yang telah dilakukan menerusi 
tubuh menurut apa yang diamalkannya, sama ada baik atau jahat. 

4.  Keperluan kita yang mendesak ialah memperolehi lebih banyak Roh itu, 
yakni konsumasi Tuhan Tritunggal yang terproses, dengan menjalani 
sejenis kehidupan, agar dapat membeli roh itu yang extra untuk menepui 
seluruh kita. Mat 25:9 Tetapi yang bijaksana menjawab dengan berkata, Mungkin tidak 
cukup bagi kami dan kamu; lebih baik kamu pergi kepada mereka yang menjual dan belilah 
untuk diri sendiri. , Dan 5:27 TEKEL — Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati 
kekurangan.. 

2.  Kita perlu berjaga-jaga setiap hari dan membayar harga untuk membeli roh itu 
(iaitu minyak emas), agar kita dapat membekali roh itu kepada gereja-gereja, 
yang menjadi kesaksian Yesus, dan diganjari oleh Tuhan untuk berbahagian 
dalam jamuan perkahwinan Anak Domba. Mat 25:9 Tetapi yang bijaksana menjawab 

dengan berkata, Mungkin tidak cukup bagi kami dan kamu; lebih baik kamu pergi kepada mereka yang 
menjual dan belilah untuk diri sendiri. Mat 25:10  Semasa mereka pergi membeli, datanglah pengantin 
lelaki itu, dan mereka yang bersiap sedia masuk bersama dengannya ke jamuan perkahwinan, dan pintu 
pun dditutup.-10, Wah 3:18 Aku menasihati kamu agar membeli daripada-Ku emas yang dimurnikan api 
agar kamu kaya, membeli pakaian putih agar kamu berpakaian dan agar keaiban bagi ketelanjanganmu 
tidak terdedah, dan membeli salap mata untuk mengurapi matamu agar kamu dapat melihat., Zak 4:6 Dan 
dia menjawab dan berbicara kepadaku, dengan berkata, Inilah sabda Yehova kepada Zerubabel, dengan 
bersabda, Bukan melalui keperkasaan dan bukan juga melalui kekuatan, tetapi melalui Roh Aku, sabda 
Yehova ribuan tentera. Za 12:14  Semua kaum keluarga yang selebihnya, setiap kaum keluarga secara 
berasingan, dan isteri-isteri mereka secara berasingan. Hak 9:9 Tetapi pohon zaitun berkata kepada mereka, 
Masakan aku meninggalkan hasil minyakku, yang dengannya Tuhan dan manusia dihormati melalui aku, 
dan pergi melayang di atas pohon-pohon? 

a. Kita harus mengasihi Tuan melebihi daripada segala-gala, agar mata kita dapat dibuka 
untuk melihat kemestikaan-Nya yang Maha Esa. Mat 22:37 Yesus berkata kepadanya, “Kamu harus 
mengasihi Tuan, Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap sukmamu dan dengan segenap mindamu.”, 
Fil 3: 8 Tambahan pula, aku juga mengira segala sesuatu sebagai kerugian kerana keunggulan pengetahuan terhadap 
Kristus Yesus Tuan aku; kerana-Nya aku telah menderitai kerugian segala sesuatu, dan mengiranya sebagai sampah 
supaya aku dapat beroleh Kristus , 1 Pet 2: 4 Dalam hal-hal ini, mereka menganggap aneh bahawa kamu tidak berlari 
bersama dengan mereka ke dalam bah pengumbaran yang sama, dan memfitnah kamu; 1Ptr 4:6  Kerana untuk 
tujuan ini, injil pernah diberitakan juga kepada mereka yang kini telah mati, agar mereka dapat dihakimi dalam tubuh 
menurut manusia, tetapi hidup dalam roh menurut Tuhan. 1Ptr 4:7  Tetapi kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 
Oleh itu, hendaklah kamu berminda waras dan berhemat supaya dapat berdoa. 

b.  Kita perlu menghitung segala sesuatu sebagai kerugian kerana Kristus, untuk 
memenagi-Nya, didapati di dala-Nya, dan mengenal-Nya. Fil 3: 7 Tetapi apa-apa yang dahulunya 
menjadi keuntungan bagi aku, semua ini telah aku kira sebagai kerugian kerana Kristus. Flp 3:8  Tambahan pula, 
aku juga mengira asegala sesuatu sebagai kerugian kerana keunggulan pengetahuan terhadap Kristus Yesus Tuan 
aku; kerana-Nya aku telah menderitai kerugian segala sesuatu, dan mengiranya sebagai sampah supaya aku dapat 
beroleh Kristus. Flp 3:9  Dan didapati berada dalam-Nya, bukan mempunyai keadilbenaran aku sendiri yang berasal 
daripada hukum, tetapi yang menerusi iktikad dalam Kristus, iaitu keadilbenaran yang berasal daripada Tuhan dan 
berdasarkan iktikad, Flp 3:10  Supaya aku dapat mengenali-Nya dan kudrat kebangkitan-Nya serta persekutuan 
penderitaan-Nya, dengan dikonform kepada kematian-Nya, 

c.  Kita perlu menikmati Tuan dalam sabda-Nya setiap pagi, agar kita mempunyai 
permulaan yang baru setiap hari. Maz. 119:147 Aku bangun sebelum fajar menyingsing dan berseru; / 
Aku berharap pada sabda-Mu. Mzm 119:148  Aku membuka mataku sebelum waktu kawal malam / Supaya aku 
merenungi sabda-Mu. 
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d.  Kita perlu menanggulangi dosa kita dengan teliti. 1Yoh 1:7 Tetapi jika kita bergerak-hidup dalam 
cahaya sebagaimana Dia berada dalam cahaya, kita mempunyai persekutuan dengan satu sama lain, dan darah Yesus 
Anak-Nya membersihkan kita daripada setiap dosa. 1Yoh 1:9  Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia 
dan adilbenar untuk mengampunkan dosa-dosa kita danfmembersihkan kita daripada segala ketidakadilbenaran. 

e.  Kita perlu huni dalam persekutuan dengan Tuan setiap hari dan sepanjang masa. 1Yoh 1: 

6 Jika kita mengatakan bahawa kita mempunyai persekutuan dengan-Nya, namun bergerak-hidup dalam kegelapan, 
kita berdusta dan tidak mengamalkan kebenaran;, 2 Kor 13:14 Sesungguhnya Dia disalibkan daripada kelemahan, 
tetapi Dia hidup melalui kudrat Tuhan. Sesungguhnya kami juga lemah dalam-Nya, tetapi kami akan hidup bersama 
dengan-Nya melalui kudrat Tuhan yang ditujukan terhadapmu. 

f.  Kita perlu menebus masa, meluangkan masa untuk ditepui dan diresapi Sabda Tuan. 
2Tim 3:16 Semua tulisan Kitab ialah Tuhan-dihembus dan bermanfaat untuk pengajaran, penginsafan, pembetulan, 
pemberian tunjuk ajar dalam keadilbenaran, 2Tim 3:17  Agar manusia kepunyaan Tuhan dapat menjadi lengkap 
genap, dilengkapi sepenuhnya untuk setiap kerja baik, Kol 3:16 Hendaklah sabda Kristus huni dalam kamu dengan 
kayanya dalam segala kearifan, mengajar dan menegur satu sama lain dengan mazmur dan kidung serta dnyanyian 
rohani, bernyanyi dengan kurnia dalam hatimu kepada Tuhan. 

g.  Kita perlu berdoa untuk berjaga-jaga, waspada, dan menebus waktu dalam kehidupan 
doa kita. Efe 6:18 Melalui segala doa dan permohonan, berdoa pada bsetiap masa dalam roh dan berjaga-jaga 
tentang hal ini dengan segala keteguhan yang berterusan, dan memohon untuk semua pekudus, Dan 6:10 Dan setelah 
Daniel mendapat tahu bahawa surat perintah itu telah ditandatangani, dia pergi ke rumahnya (di bilik atasnya ada 
jendela yang terbuka ke arah Yerusalem) dan tiga kali sehari dia berlutut, berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhannya, 
kerana dia biasa berbuat demikian sebelum ini., Kol 4: 2 Teguh berterusanlah dalam doa, berjaga-jaga dalamnya 
dengan kesyukuran, 

h.  Dalam hari-hari yang jahat, kita perlu menebus masa dan dipenuhi roh, berbicara 
kepada satu sama lain dengan mazmur dan kidung serta nyanyian rohani, mengucapkan 
syukur pada setiap masa kepada Tuan, dan Tunduk kepada satu sama lain. Efe 5:14 Oleh 
itu Dia berkata, Orang yang tertidur, bangun dan bangkitlah daripada yang mati, maka Kristus akan menyinari kamu. 
Ef 5:15  Jadi, perhatikanlah dengan cermat bagaimana kamu bergerak-hidup, bukan seperti yang tidak arif, tetapi 
seperti yang arif, Ef 5:16  Tebuslah masa, kerana hari adalah jahat. Ef 5:17  Oleh itu, jangan menjadi jahil; 
sebaliknya, fahami apa itu kehendak Tuan. Ef 5:18  Dan janganlah mabuk dengan wain kerana kemabukan 
membawa hambur-liar; sebaliknya, dipenuhilah dalam roh, Ef 5:19  Berbicara kepada satu sama lain dengan 
mazmur, kidung, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuan, Ef 
5:20  Mengucapkan syukur pada setiap masa kepada Tuhan dan Bapa kita untuk segala sesuatu dalam nama Tuan 
kita Yesus Kristus, Ef 5:21  Tunduk kepada satu sama lain dalam ketakwaan terhadap Kristus: 

i.  Kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang jahat atau korup (racun, tidak 
menyenangkan, dan tidak berharga), tetapi harus mengucapkan kata-kata kurnia, agar 
dapat memberi kurnia kepada mereka yang mendengarnya. Efe 4:29 Jangan ada sepatah kata 
korup pun keluar daripada mulutmu; sebaliknya, hanya ucapkan apa yang baik untuk membina, menurut keperluan, 
agar dapat memberi kurnia kepada mereka yang mendengar. Ef 4:30  Dan jangan mendukakan Roh Kudus Tuhan; 
dalam-Nya kamu telah dimeterai hingga hari penebusan.  

J.  Kita tidak harus memadamkan roh itu, tetapi bergirang selalu, berdoa tanpa henti, 
bersyukur dalam segala hal; kerana ini adalah kehendak Tuhan dalam Kristus Yesus 
untuk kita. 1 Tes 5:16 Bergiranglah selalu, 1Tes 5:17  Berdoalah tanpa henti, 1Tes 5:18  Bersyukurlah dalam 

segala hal; kerana inilah kehendak Tuhan dalam Kristus Yesus untukmu. 1Tes 5:19  Jangan padamkan Roh itu;  
k.  Kita perlu bergerak-hidup, bertindak, berkelakuan menurut roh pembauran. Rom 8:4 

Supaya tuntutan adilbenar hukum dapat digenapi dalam kita yang tidak bergerak-hidup menurut tubuh daging tetapi 
menurut roh., 1Kor 6:17 Oleh itu, “keluarlah daripada kalangan mereka dan diasingkan, sabda Tuan, dan jangan 
sentuh apa-apa yang tidak tahir, dan Aku akan menerima kamu.” 

l.  Kita perlu dipenuhi dengan pembekalan limpah lengkap Roh Yesus Kristus (iaitu 
pembekalan tubuh Kristus), untuk hidup keluar Kristus agar Kristus dapat diperbesar. 
Fil 1: 19 Kerana aku tahu bahawa bagi aku, ini akan menjadi penyelamatan menerusi permohonanmu dan perbekalan 
limpah lengkap daripada Roh Yesus Kristus, Flp 1:20  Menurut jangkaanku yang sungguh-sungguh dan harapanku 
bahawa tidak ada apa pun yang akan amengaibkan aku; sebaliknya, dengan segala keberanian seperti selalu, bahkan 
sekarang juga, Kristus akan diperbesar dalam tubuhku sama ada hidup atau mati. Flp 1:21  Kerana bagi aku, hidup 
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maz.133:Lihatlah, alangkah baik dan alangkah indahnya / Dikbang-
dikbang tinggal bersama-sama dalam kesatupaduan!, 1Tes 5:25 Dikbang-dikbang, berdoalah juga untuk kami. 

II. Untuk melayani dan bekerja, kita memerlukan perak, kurniaan rohani, agar kita dapat 
dilengkapkan sebagai abdi yang baik untuk menyempurnakan apa yang Tuhan inginkan. 
Mat 25:20 Dan dia yang menerima lima talenta itu datang membawa lima talenta lagi, berkata, Tuan, kamu menyerahkan lima 
talenta kepadaku; lihatlah, aku berlaba lima talenta lagi. Mat 25:21  Tuannya berkata kepadanya, Bagus, abdi yang baik dan 
setia. Kamu setia atas sedikit hal, aku akan mempertanggungjawabkan kamu atas banyak hal. Masuklah ke dalam kegembiraan 
tuanmu. Mat 25:22  Dan dia yang menerima dua talenta juga datang dan berkata, Tuan, kamu menyerahkan dua talenta 
kepadaku; lihatlah, aku berlaba dua talenta lagi. Mat 25:23  Tuannya berkata kepadanya, Bagus, abdi yang baik dan setia. 
Kamu setia atas sedikit hal; aku akan mempertanggungjawabkan kamu atas banyak hal. Masuklah ke dalam kegembiraan 
tuanmu, Mat 24: 45 Jadi, siapakah abdi yang setia dan bijaksana, yang dipertanggungjawabkan oleh tuan atas keluarganya 
untuk memberi mereka makanan pada masa yang wajar? Mat 24:46  Berberkatlah abdi itu yang didapati sedang berbuat 
demikian apabila tuannya datang. Mat 24:47  Sesungguhnya Aku berkata kepada kamu bahawa tuan abdi itu akan 
mempertanggungjawabkannya atas segala harta miliknya. Mat 24:48  Tetapi jika abdi yang jahat itu berkata dalam hatinya, 
Tuan aku lambat datang, Mat 24:49  Dan mula memukul rakan seabdinya serta makan dan minum dengan pemabuk, Mat 
24:50  Tuan abdi itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangka dan pada waktu yang tidak diketahuinya, Mat 
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24:51  Dan akan mengeratnya kepada dua dan menentukan bahagiannya dengan orang munafik. Di situ akan ada tangisan dan 
kertakan gigi. 

 

1.  "Kingdom Syurga-syurga adalah seperti orang yang ingin pergi ke luar negari, jadi dia 
memanggil abdi-abdi-Nya dan meyerahkan hartanya kepada mereka, kepada seorang, 
dia memberikan lima talenta, kepada seorang, dua, kepada seorang, satu kepada setiap 
orang meurut kebolehannya. Dan dia pun pergi ke luar negeri." Mat 25:14 Kingdom syurga-

syurga sebenarnya adalah sama seperti seorang yang sudah hendak pergi ke luar negeri; dia memanggil abdi-abdinya 
sendiri lalu menyerahkan hartanya kepada mereka. Mat 25:15  Kepada seorang, dia memberikan lima talenta, 
kepada seorang, dua, dan kepada seorang, satu, kepada setiap orang menurut kebolehannya sendiri. Dan dia pun 
pergi ke luar negeri. 

 

a.  Abdi melambangkan percayawan dari segi pelayanan: 1 Kor 7: 22 Kerana abdi yang 
dipanggil dalam Tuan ialah orang bebas kepunyaan Tuan; begitu juga orang bebas yang dipanggil ialah 
abdi kepunyaan Kristus. 1Kor 7:23  Kamu telah dibeli dengan harga yang tinggi; jangan menjadi abdi 
manusia., 2Pet 1:1 Petrus, dutus Yesus Kristus, kepada perantau yang berselerak di Pontus, Galatia, 
Kapadokia, Asia, dan Bitinia,, Rom 1: 1 Paulus, abdi Kristus Yesus, dutus yang dipanggil, diasingkan 
kepada injil Tuhan. 

 

b.  "Harta keluarganya" melambangkan gereja (Efe 1:18 Agar mata hatimu dicahayai, supaya 

kamu dapat mengetahui apakah harapan panggilan Tuhan, ) bersama dengan semua 
percayawan, mereka adalah keluarga Tuhan (Mat 24:45 Jadi, siapakah abdi yang setia dan 

bijaksana, yang dipertanggungjawabkan oleh tuan atas keluarganya untuk memberi mereka makanan pada 
masa yang wajar?) 

c.  Perak melambangkan kurniaan rohani (Mat 25: 15-23, Rom12: 6 Dan dengan 
mempunyai kurniaan yang berbeza menurut kurnia yang telah diberi kepada kita, sama ada bertutur-sabda, 
hendaklah kita bertutur-sabda menurut perkadaran iktikad;, 1 Kor 12: 4 Namun terdapat perbezaan 
kurniaan, tetapi Roh yang sama;, 1 Pet 4:10 Setiap orang, menurut kurniaan yang diterimanya, 
meministerkannya dalam kalangan kamu sebagai bpenyelenggara yang baik bagi pelbagai kurnia Tuhan., 
2 Tim 1:6 sebab ini, aku memperingatkan kamu agar mengobarkan kurniaan Tuhan yang terdapat dalam 
kamu menerusi peletakan tanganku. 2Tim 1:7  Kerana Tuhan bukan memberi kita roh pengecut, tetapi roh 

kudrat, kasih, dan kewarasan minda.-); kepenuhan roh dalam hayat adalah untuk kita 
menggunakan kurniaan rohani dalam pelayanan (kerja); kurniaan rohani dalam 
pelayanan, bersama dengan kepenuhan roh dalam hayat, menyebabakan kita 
dapat menjadi anggota Tubuh Kristus yang sempurna. 

d.  "Kegembiraan tuanmu" menandakan kenikmatan terhadap Tuan dalam 
kingdom yang akan datang, menjadi ganjaran kepada kita yang setia dalam 
pelayanan(Mat 25:21Tuannya berkata kepadanya, Bagus, abdi yang baik dan setia. Kamu setia atas 
sedikit hal, aku akan mempertanggungjawabkan kamu atas banyak hal. Masuklah ke dalam kegembiraan 
tuanmu. Mat 25:23  Tuannya berkata kepadanya, Bagus, abdi yang baik dan setia. Kamu setia atas sedikit 

hal; aku akan mempertanggungjawabkan kamu atas banyak hal. Masuklah ke dalam kegembiraan tuanmu.); 
ini bukan merujuk kepada kedudukan luaran, tetapi merujuk keada kepuasan 
dalaman; berbahagian dalam kegembiraan Tuan adalah ganjaran yang paling 
besar, lebih baik daripada kemuliaan dan kedudukan dalam kingdom.   

e.  Pada zaman ini, kita harus menggunakan kurniaan Tuan untuk menyelamatkan 
orang dan membekalkan mereka dengan kekayaan-Nya Mat 25:27  Jadi, kamu 
seharusnya menyimpan wang aku pada pengurup; apabila aku datang, bolehlah aku mendapat balik 
milikku bersama faedahnya. 

2.  Motif kita melayan Tuan adalah kasih kita kepada-Nya. Kel 21:5 Tetapi jika hamba itu dengan 

terang-terang berkata, Aku mengasihi tuanku, isteriku, dan anak-anakku; baku tidak mahu keluar dengan bebas, 
Wah 2:4 Tetapi Aku hendak menegur kamu tentang satu perkara, yakni kamu telah meninggalkan kasihmu yang 
pertama. Wahi 2:5  Oleh itu, ingatlah dari mana kamu jatuh, dan bertaubat serta lakukanlah kerja-kerja yang pertama 
itu; tetapi jika tidak, Aku akan cdatang kepadamu dan akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya, melainkan 
kamu bertaubat. 

3.  Semasa kita melayan Tuhan, kita harus berdasarkan Tuan sebagai sumber berkat, 
melalui kaedah dan kuasa-Nya, dan berpaling kepada-Nya, agar Dia dapat dimuliakan 
(Roma 11:36 Kerana segala sesuatu berasal daripada-Nya dan menerusi-Nya serta kembali kepada-Nya. Kepada-
Nya diberi kemuliaan buat selama-lamanya. Amen. ), Bil 18 :1 Kemudian Yehova bersabda kepada Harun, Engkau 
dan anak-anakmu dan rumah bapamu bersama dengan engkau harus menanggung kesalahan rumah kudus, dan 
engkau dan anak-anakmu bersama dengan engkau harus menanggung kesalahan kehentaranmu. 

4.  Kita perlu melayan Tuan menurut kehendak Tuhan, berkoordinasi dengan anggota 
tubuh dan dengan seluruh diri kita . Rom 12:1 Oleh itu, aku menasihati kamu, dikbang-dikbang, menerusi 

belas kasihan Tuhan supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai satu korban hidup yang kudus dan berkenan pada 
Tuhan; inilah pelayananmu yang munasabah. Roma 12:2  Dan janganlah dibentuk mengikut zaman ini, tetapi 
hendaklah ditransform melalui pembaruan minda agar kamu dapat mengujibuktikan apakah kehendak Tuhan, iaitu 
yang baik, diperkenan, dan sempurna. Roma 12:11  Tekun jangan malas, tetapi membara-bara dalam roh, melayan 
Tuan. Kis 13:36 Sekarang Daud, setelah melayan generasinya sendiri melalui rencana Tuhan, sememangnya sudah 



24 

tidur dan dikebumikan bersama dengan bapa leluhurnya dan melihat kekorupan;, 1 Kor 12: 14 Sebenarnya tubuh 
bukan satu anggota tetapi banyak. 
1Kor 12:15  Seandainya kaki berkata, Oleh sebab aku bukan tangan, maka aku bukan kepunyaan tubuh, bukan 
kerana ini, ia bukan kepunyaan tubuh.- 1Kor 12:22  Sebaliknya, anggota-anggota tubuh yang nampaknya lebih 
lemah adalah lebih diperlukan lagi. 

5.  Kita perlu menggunakan kurniaan Tuhan untuk melayan orang dengan Kristus, dan 
membekalkan Kristus sebagai kurnia kepada mereka untuk pembinaan gereja. Mat 25:27, 

1Pet 4:10, Kol 1: 7, 4:12  
a.  Kita perlu menjadi hentar injil Tuhan yang berjerih lelah, menyelamatkan 

pendosa, dan mempersembahkan mereka sebagai korban yang diperkenan 
Tuhan, sehingga mempersembahkan setiap orang penuh dewasa dalam Kristus. 
Rom 15:16 Supaya aku dapat menjadi minister Kristus Yesus kepada bangsa Asing, hentar injil Tuhan 
yang berjerih lelah agar bangsa Asing yang dipersembahkan itu dapat diterima, setelah dikuduskan dalam 
Roh Kudus., Roma 12:1  Oleh itu, aku menasihati kamu, dikbang-dikbang, menerusi belas kasihan Tuhan 
supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai satu korban hidup yang kudus dan berkenan pada Tuhan; 
inilah pelayananmu yang munasabah. Kol 1:28 Dialah yang kami beritakan, dengan menegur setiap orang 
dan mengajar setiap orang dalam segala kearifan agar kami dapat mempersembahkan setiap orang penuh 
dewasa dalam Kristus;. 

b.  Kita perlu membekalkan Kristus sebagai makanan rohani kepada pekudus pada 
masa yang wajar. Mat. 24:45 Jadi, siapakah abdi yang setia dan bijaksana, yang 

dipertanggungjawabkan oleh tuan atas keluarganya untuk memberi mereka makanan pada masa yang 
wajar?: 
1. Tidak kira musim atau tidak, kita perlu membincangkan tentang Kristus 

kepada semua jenis orang setiap hari. Kis 5:42 Saban hari, di dalam bait dan dari rumah 
ke rumah, mereka tidak henti-henti mengajar dan menginjilkan Yesus sebagai Kristus itu., 8:4 Maka 
mereka yang terselerak itu pergi ke serata tanah itu sambil menginjilkan sabda., 2 Tim 4:2 Beritakan 
sabda itu; bersedialah semasa musim dan di luar musim; binsafkanlah, tegur, nasihati orang dengan 
segala kesabarderitaan dan ajaran.  

2.  Kita perlu segera dan berusaha untuk mewujudkan kebiasaan berbicara 
tentang Kristus dalam mana-mana perhimpunan. 1Kor14: 26 Jadi bagaimana, 
dikbang-dikbang? Setiap kali kamu berkumpul, setiap orang mempunyai mazmur, mempunyai 
ajaran, mempunyai wahi, mempunyai bahasa lidah, mempunyai pentafsiran. Hendaklah segala 
sesuatu dilakukan demi pembinaan. , 4-5, 12, 1Kor 14:31 Kerana kamu semua boleh bertutur-sabda 
satu demi satu, agar semua dapat belajar dan semua dapat digalakkan. 

c.  Kita perlu menjaga orang dengan hati Tuhan bapa yang mengasihi dan 
mengmpuni, dan roh penyelamat Kristus yang menggembala dan mencari; 
untuk membina Tubuh Kristus dalam apanya kita dan kerja kita, kasih adalah 
yang paling agung.   Yoh 21:15 Kemudian, setelah mereka makan sarapan, Yesus berkata kepada 
Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi Aku lebih daripada segala ini? Petrus 
berkata kepada-Nya, Ya, Tuan, Engkau tahu bahawa aku mengasihi Engkau. Yesus berkata kepadanya, 
Berilah makan kepada anak-anak domba-Ku. Yoh 21:16  Yesus berkata kepadanya sekali lagi buat kali 
kedua, Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi Aku? Petrus berkata kepada-Nya, Ya, Tuan, Engkau 
tahu bahawa aku mengasihi Engkau. Yesus berkata kepadanya, Gembalalah domba-domba-Ku. Yoh 
21:17  Yesus berkata kepadanya buat kali ketiga, Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihi Aku? 
Petrus sedih kerana Yesus berkata kepadanya buat kali ketiga, Adakah kamu mengasihi Aku? Maka Petrus 
berkata kepada-Nya, Tuan, Engkau tahu bsegala sesuatu; Engkau tahu bahawa aku mengasihi Engkau. 
Yesus berkata kepadanya, Berilah makan kepada domba-domba-Ku 1Kor 12:31  Tetapi hasratkanlah 
kurniaan yang lebih besar. Tambahan lagi, aku menunjukkan kepada kamu jalan yang terunggul. 1Kor 
13:4  Kasih itu sabar menderita, kasih itu murah hati; kasih tidak cemburu; kasih tidak bermegah, tidak 
angkuh, 1Kor 13:5  Tidak berkelakuan tidak wajar, tidak amenuntut hal-hal sendiri, tidak diberangsang, 
tidak memperhitungkan kejahatan orang, 1Kor 13:6  Tidak girang kerana ketidakadilbenaran, tetapi 
girang bersama dengan kebenaran; 1Kor 13:7  Ia menutupi segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, 
mengharapkan segala sesuatu, bersabar-tahan dalam segala sesuatu. 1Kor 13:8  aKasih 1tidak pernah 
luput. Tetapi sama ada btutur-sabda, itu akan dijadikan tidak berguna; atau cbahasa lidah, itu akan berhenti; 
atau dpengetahuan, itu akan dijadikan tidak berguna. 1Kor 13:13  Sekarang yang kekal ialah ketiga-tiga 
ini: iktikad, harapan, kasih, dan yang paling agung antaranya ialah kasih. 

d.  Kita tidak harus memukul percayawan yang merupakan rakan kita dengan 
kritikan, penghakiman, dan pendedahan; kita harus menegur yang tidak tertib, 
melipurkan yang tawar hari, orang yang “bersukma kecil”, menyokong orang 
yang lemah dalam roh, sukma dan tubuh atau lemah dan iktikad mereka, dan 
bersabar-derita terhadap semua. Mat 24:49 Dan mula memukul rakan seabdinya serta makan 
dan minum dengan pemabuk, 1 Tes 5:14 Dan kami menasihati kamu, dikbang-dikbang, Tegurlah yang 
tidak tertib, lipurkan yang tawar hati, topanglah yang lemah, hendaklah kamu bersabar-derita terhadap 
semua.. 

e.  kita tidak harus membiarkan kurniaan Tuan disebabkan berhubung dengan 
dunia dan memgambil alasan bumiah sebagai penghiasan dan membiarkannya. 
Mat 25:18  Tetapi dia yang menerima satu itu pergi mengorek tanah dan menyembunyikan wang 
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kepunyaan tuannya. Mat 25:19  Sekarang, selepas suatu jangka masa yang panjang, tuan abdi-abdi itu 
datang menyelesaikan akaun dengan mereka. 

6.  Kita berjerih lelah untuk Tuan dalam kerja injil, bukan dengan hayat dan bakat alamiah 
kita, tetapi menurut hayat dan kudrat kebangkitan Tuan; kebangkitan adalah prinsip 
kekal kita dalam pelayanan: Bil17:8 Dan pada hari berikutnya, Musa masuk ke dalam Khemah Kesaksian, 

dan lihatlah, tongkat Harun daripada kaum Lewi telah bertunas, malah mencambahkan kuntum bunga dan 
menghasilkan bunga dan membuahkan buah badam yang masak.; 1 Kor 15:10 Tetapi melalui kurnia Tuhan, aku 
adalah sebagaimana aku sekarang, dan kurnia-Nya yang diberi kepadaku tidak menjadi sia-sia; sebaliknya, aku 
berjerih lelah jauh lebih daripada mereka semua, namun bukan aku tetapi kurnia Tuhan yang ada bersama denganku., 
58, 1Kor 16:10  Sekarang jika Timotius datang, perhatikan bahawa dia ada bersama denganmu tanpa ketakutan, 
kerana dia sedang mengerjakan kerja Tuan, bahkan seperti aku. 
a.  Roh beri hayat ialah realiti Tuhan Tritunggal, realiti kebangkitan, dan realiti 

Tubuh Kristus. Yoh16:13 Tetapi apabila Dia, iaitu Roh realiti, datang, Dia akan membimbing kamu 
ke dalam segala realiti; kerana Dia tidak akan berbicara daripada diri-Nya tetapi apa yang didengar-Nya 
akan dibicarakan-Nya, dan Dia akan menyatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yoh 16:14  Dia 
akan amemuliakan Aku, kerana Dia akan menerima apa sahaja daripada kepunyaan-Ku dan akan 
menyatakannya kepadamu. Yoh 16:15  Segala yang dipunyai Bapa ialah kepunyaan-Ku; atas sebab ini, 
Aku mengatakan bahawa Dia menerima apa sahaja daripada kepunyaan-Ku dan akan menyatakannya 
kepadamu, Yoh 20:22  Dan selepas Dia mengatakan ini, Dia menghembus ke dalam mereka dan berkata 
kepada mereka, Terimalah Roh Kudus. 1Kor 15:45 Begitu juga ada tertulis, “Manusia pertama, Adam, 
telah menjadi sukma hidup”; Adam terakhir telah menjadi Roh beri-hayat., Efe 4: 4 Satu Tubuh dan satu 
Roh, sebagaimana juga kamu dipanggil dalam satu harapan panggilanmu; 

b.  Semua orang yang mengenali kebangkitan adalah orang yang kecewa 
terhadap diri sendiri, mereka menyedari mereka tidak dapat; Segala yang dalam 
kematian adalah kita dan segala yang hidup adalah Tuan. Bil 17: 8; 2 Kor 1:8  Kerana 

kami tidak ingin kamu tidak tahu, dikbang-dikbang, tentang kesengsaraan yang menimpa kami di Asia, 
bahawa kami terlalu berat dibebani, melampaui daya kami, sehinggakan kami putus harapan hidup. 2Kor 
1:9  Sememangnya kami sendiri mempunyai respons maut dalam diri kami, supaya kami tidak menaruh 
keyakinan kami pada diri sendiri tetapi pada Tuhan yang membangkitkan orang mati;-9 Pkh 9:4  Kerana 
ada harapan bagi sesiapa yang bergabung dengan semua yang hidup — sudah tentu anjing yang hidup 
lebih baik daripada singa yang mati. 

c.  Kita harus mengakui bahawa kita bukan apa-apa, tidak mempunyai apa-apa, dan 
tidak boleh berbuat apa-apa; kita mesti sampai ke akhir sebelum kita percaya 
bahawa kita tidak berguna. Kel 2:14 Dan orang itu berkata, Siapakah yang melantik engkau 
menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Adakah engkau hendak membunuh aku seperti engkau 
membunuh orang Mesir itu? Maka Musa menjadi takut dan berkata, Pasti perkara itu sudah diketahui. Kel 
2:15  Sekarang, apabila Firaun terdengar tentang perkara ini, dia berikhtiar hendak membunuh Musa. 
Tetapi Musa melarikan diri daripada Firaun lalu tinggal di tanah Midian, dan dia duduk di tepi sebuah 
perigi, Kel 3:14  Maka Tuhan bersabda kepada Musa, AKULAH AKU ADALAH. Dan Dia bersabda, 
Beginilah engkau harus berkata kepada bani Israel, AKU ADALAH telah mengutus aku kepadamu. Kel 
3:15  Dan Tuhan juga bersabda kepada Musa, Beginilah engkau harus berkata kepada bani Israel, Yehova, 
Tuhan bapa leluhurmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub, telah mengutus aku kepadamu. 
Inilah bnama-Ku buat selama-lamanya, dan inilah peringatan terhadap-Ku dari generasi ke generasi. Luk 
22:32 Tetapi Aku telah membuat permohonan berkenaanmu agar iktikadmu tidak hilang, dan kamu, sebaik 
sahaja kamu berpaling semula, teguhkanlah dikbang-dikbangmu. Luk 22:33  Dan Petrus berkata kepada-
Nya, Tuan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan-Mu. 1Pet 5: 5 Dengan cara yang sama, 
orang yang lebih muda, tunduklah kepada orang tua, dan hendaklah kamu semua mengikat pinggangmu 
dengan kerendahan diri terhadap satu sama lain, kerana Tuhan menentang yang sombong tetapi memberi 
kurnia kepada yang rendah diri. 1Ptr 5:6  Oleh itu, hendaklah kamu rendah diri di bawah tangan Tuhan 
yang perkasa supaya Dia dapat menjunjung kamu apabila tiba masanya, 

d.  Kristus yang bangkit sebagai roh memberi hayat, yang hidup dalam kita aga kita 
dalam melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan dalam diri kita. 1 Kor 15:10 
Tetapi melalui kurnia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku sekarang, dan kurnia-Nya yang diberi kepadaku 
tidak menjadi sia-sia; sebaliknya, aku berjerih lelah jauh lebih daripada mereka semua, namun bukan aku 
tetapi kurnia Tuhan yang ada bersama denganku., 2 Kor 1: 8 Sememangnya kami sendiri mempunyai 
respons maut dalam diri kami, supaya kami tidak menaruh keyakinan kami pada diri sendiri tetapi dpada 
Tuhan yang membangkitkan orang mati; 2Kor 1:10  Dia telah menyelamatkan kami daripada maut yang 
begitu besar dan akan menyelamatkan kami; dalam-Nya kami berharap Dia masih juga akan 
menyelamatkan kami, 12, 2Kor 4:7  Tetapi kami mempunyai harta ini di dalam wadah tanah supaya 
keunggulan kudrat ini kepunyaan Tuhan dan bukan daripada kami. 2Kor 4:8  Kami tertekan dari asetiap 
arah tetapi tidak tersepit; tidak dapat mencari jalan keluar tetapi bukan sama sekali tanpa jalan keluar; 
2Kor 4:17  Kerana kesengsaraan kami yang sementara lagi ringan mengerjahasilkan bagi kami, dengan 
lebih melangkau lagi, kemuliaan yang abadi lagi berat. 2Kor 4:18  Kerana kami tidak memperhatikan hal-
hal yang dapat dilihat tetapi hal-hal yang tidak dapat dilihat; kerana yang dapat dilihat adalah sementara 
tetapi yang tidak dapat dilihat adalah abadi. 

7.  Kita perlu sentiasa berjerih lelah dalam kerja Tuan kerana mengetahui bahawa kerja 
kita dalam hayat kebangkitan Tuan dan berjerih lelah dengan kudrat kebangkitan Tuan 
bukannya sia-sia; hasilnya pasti dapat menyempurnakan tujuan abadi Tuhan. 1Kor 

15:58  Oleh itu, dikbang-dikbang yang kukasihi, berteguhlah, jangan goyah, selalu melimpah-ruah dalam kerja Tuan, 
kerana mengetahui bahawa jerih lelahmu tidak sia-sia dalam Tuan.  
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Persidangan Pembauran Para Pekudus Berkerja Di Malaysia Timur 

 
Mesej 5 

 
Era Terakhir, Mempraktikkan Jalan Baru, dan Membina Model Gereja yang Baru 

 
 
 

  
 
II. Semakin dekat hari kedatangan Tuan pada kali kedua, semakin gereja dipulihkan ke 

keadaan asalnya. 
1.  “Hari demi hari, terus berteguhan dengan sehati sejiwa di dalam bait dan memecah roti 

dari rumah ke rumah, mereka sama-sama makan dengan sorak riang dan dengan hati 
murni." Perhimpunan di rumah ialah cara perhimpunan orang Kristian yang berpadanan 

I.  Merebut peluang, setiap hari adalah peluang yang diberikan Tuan kepada kita: 
1.  Mengapa Bible menterjemahkan "masa" sebagai "peluang"? Kerana "peluang" 

terdapat dalam waktu. Terdapat peluang yang diberikan kepada kita oleh 
Tuhan setiap hari. ... Tidak ada hari yang kita jalani tanpa pengaturan Tuan. 
Terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan dalam setiap hari. Jika tidak 
kehilangan peluang yang diberikan oleh Tuhan dalam setiap hari, orang inilah 
yang dapat digunakan oleh Tuhan — Kol 4: 5  Bergerak-hiduplah dalam kearifan terhadap 
orang luar, tebuslah masa , Efe 5:16 Tebuslah masa, kerana hari adalah jahat.. 

1.  Sebahagian besar kehendak Tuhan terletak pada peluang Tuhan. Suatu 
hari nanti ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan melihat 
bahawa sebahagian besar kehendak Tuhan adalah peluang yang Tuhan 
berikan. Mengetahui peluang itu, kita mengetahui kehendak Tuhan. 

2.  Daniel 11:32 mengatakan, "Tetapi umat yang mengenali Tuhan mereka 
akan menunjukkan kekuatan dan bertindak;" itu bermaksud bahawa 
umat Tuhan pasti akan bertindak untuk memdapat sempadan baru. Oleh 
itu, semakin kita mengenali kehendak Tuhan, semakin banyak kita 
merebut peluang itu. Sesiapa yang berhenti dan tidak bergerak adalah 
orang yang bertindak menurut tradisi. Mereka yang mengenali Tuhan 
pasti tidak akan ikut tradisi mereka. (Aliran Roh Kudus, Mesej 2) 

2.  Kita perlu melihat bahawa kita banyak berhutang terhadap Tuhan dan 
mengenakan sekatan dan halangan yang sangat besar kepada Tuhan. 
1.  Antara kita yang diberkati Tuan pada zaman ini, ruang ini, benar-benar 

menyekat Tuan dan menghalang Tuan. Kita telah meletakkan terlalu 
banyak batasan kepada Tuhan, terlalu banyak halangan, sehingga kita 
sudah berasa biasa terhadap situasi ini. 

2.  Berdoa agar Tuan menunjukkan kepada kita bahawa betapa banyak 
batasan yang diberikan kepada-Nya disebabkan kelonggaran kita dan 
betapa banyak kesukaran yang diberikan kepadanya. Disebabkan 
kelonggaran kita, Tuan tidak ada jalan keluar; disebabkan kelonggaran 
kita, kerja Tuan tidak dapat diteruskan; disebabkan kelonggaran kita, 
ramai pekudus tidak dapat dipimpin atau dididik-bina dalam gereja. 
(Pelayanan dalam Wahi, Bab 6) 

3.  "Masukkan wain baru ke dalam kirbat baru". Untuk keadaan baru, kita mesti 
mempunyai cara baru. 1 Mat 9:17 Nota 2, 
1.  Kirbat lama melambangkan amalan keagamaan, sama seperti puasa yang 

diamalkan oleh orang Farisi dari agama lama dan murid-murid Yohanes 
dari agama baru. Semua agama adalah kirbat lama. 

2.  “Baru” dalam bahasa asal bermaksud  baru dalam sifat, kualiti atau 
bentuk; tidak terbiasa, belum pernah digunakan, oleh itu, ini  bermaksud 
baru. Kirbat baru melambangkan kehidupan gereja di gereja lokal, dan 
merupakan wadah bagi wain baru, yakni Kristus sendiri sebagai hayat 
yang mengirangkan.  
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dengan ekonomi Wasiat Baru Tuhan, berbeza dengan orang Yahudi berkumpul di 
dewan. (6: 9.) Ini menjadi amalan berterusan dan umum di dalam kalangan gereja-
gereja. (Rom 16: 5 Dan salam kepada gereja yang berada di rumah mereka. Salam kepada Epenetus yang kukasihi 

yang juga buah sulung dari Asia kepada Kristus., Kor 16:19 Gereja-gereja Asia memberi salam kepadamu. Akwila 
dan Priska banyak memberi salam dalam Tuan kepadamu berserta gereja yang berada di rumah mereka., Kol 4:15 
Berilah salam kepada dikbang-dikbang di Laodikia, dan juga kepada Nimfa serta gereja di rumah2nya., Flm 2 
Kepada adikkak Apfia, kepada Arkhipus crakan seaskar kita, dan kepada gereja yang ada di rumahmu:.) 

2.  "Dan marilah kita saling memperhatikan agar kita saling mendorong untuk kasih dan 
kerja baik; Jangan sekali-kali mengabaikan perhimpunan kita sendiri, sebagaimana 
yang telah menjadi tabiat bagi sesetengah orang, sebaliknya nasihati satu sama lain; 
lebih-lebih lagi ketika kamu melihat hari itu mendekat.” Ibr 10:24:25. 

3.  “Oleh itu, pergi dan disipalkanlah semua abangsa,... Lihatlah, Aku bersama dengan 
kamu setiap hari hinggalah kesudahan zaman.” Mat 28:19:20 

 
III.  Dari “perhimpunan” tukar kepada “orang”, dari ”besar” tukar kepada “kecil”, 

dari ”datang” tukar kepada “Pergi”. 
1.  Semasa Dikbang Lee mula berbicara tentang jalan baru dan jalan jalan yang ditetapkan 

Tuhan, dia mengatakan bahawa perlu mengubah konsep dan sistem, dan kemudian dia 
mengurangan perhimpunan besar, dan mengerakkan perhimpunan dalam kumpulan 
kecil serta daerah, dan juga mengistiharkan "Biarlah syurga kosong, biarlah bumi hilang, 
tetapi mesti pergi ke perhimpunan kumpulan kecil.”; Ini adalah pertukaran dari 
perhimpunan besar ke perhimpunan kecil, Ibr 10:24:25 

2.  Tambahan pula, dia juga berbicara tentang mengetuk pintu, mengunjungi orang, 
menghubungi orang, menjaga orang, membelai orang, dan menghasiati orang, serta 
mencari mereka yang lama tidak berhimpun, bersikap dingin dan berundur secara satu 
demi satu, serta pergi melawat dan menghubungi rakan-rakan Injil satu demi satu; Di 
sini kita dapat melihat dia amat mengambil berat tentang orang! Inilah pertukaran dari 
“perhimpunan” kepada “orang-orang”. Pertukaran dari “datang” kepada “pergi.”  Yoh 

15:16  Kamu tidak memilih Aku, tetapi Aku memilihmu; Aku menetapkan kamu supaya kamu mara dan 
menghasilkan buah, dan supaya buah kamu kekal, agar apa jua yang kamu minta daripada Bapa dalam nama-Ku, 
dapatlah Dia memberikannya kepadamu., Yoh 21:15  Kemudian, setelah mereka makan sarapan, Yesus berkata 
kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, adakah kamu mengasihi Aku lebih daripada segala ini? Petrus berkata 
kepada-Nya, Ya, Tuan, Engkau tahu bahawa aku mengasihi Engkau. Yesus berkata kepadanya, Berilah makan kepada 
anak-anak domba-Ku. 

3.  Ini adalah yang pertama, konsep harus berubahkan secara menyeluruh. Perkara yang 
paling penting adalah melihat satu anggota tubuh demi satu anggota tubuh dan satu 
orang demi satu orang, dan mendirikan hubungan peribadi dengan mereka. Untuk 
mendirikan hubungan peribadi dengan orang lain, kita memerlukan "kecil", jika tidak 
"kecil", maka tidak dapat mendirikan hubungan peribadi. 
1.  Sistem lama adalah berdasarkan "perhimpunan", dan sistem baru berdasarkan 

"hubungan" 
2.  Injil, rumah, kumpulan, daerah dan perhimpunan Hari Tuan adalah didirikan di 

atas rangkaian hubungan. Oleh itu, Injil, rumah, kumpulan, daerah dan 
perhimpunan Hari Tuan bukanlah segalanya; ia sama seperti tubuh manusia, 
bukan sahaja terdapat tulang, tetapi juga otot, saraf, saluran darah, dan 
sebagainya. Mendirikan "jaringan hubungan" dengan "doa, membelai, 
menghasiati, dan bertanggungjawab (berbuah)" 

3.  Beban saya adalah untuk merangsangkan kamu sehingga kamu melihat bahawa 
pemulihan Tuan hari ini memerlukan kamu bangun untuk menghubungi orang. 
Kamu harus mendirikan sejenis tabiat. Sekiranya kamu tidak menghubungi 
orang, kamu tidak akan berasa puas hati sehingga kamu "dipikat" oleh kasih 
Tuan dan menjaga umat-Nya 

4.  Tujuan kumpulan vital adalah untuk menjadikan kita vital secara peribadi dan menjadi 
pejayeng, dan dari satu aspek lagi adalah untuk memulihkan fungsi setiap anggota 
tubuh, mengamalkan kelahiruan, pengkhasiatan, pengajaran dan pembinaan. Tujuan 
pemulihan kerja dan penghasilan adalah untuk memulihkan fungsi asalnya dan kembali 
ke dalam keadaan asal. Tujuan kumpulan vital adalah untuk memulihkan fungsi tubuh 
Kristus dan memulihkan percayawan ke dalam keadaan asal yang ditetapkan oleh 
Tuhan. 
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5.  Sebelum Tuan kembali, gereja akan menjadi semakin terbatas; tetapi ini tidak 

bermaksud bahawa gereja menjadi semakin lemah dan kecil, tetapi gereja akan 
menjadi semakin kuat dan berkembangluas di merata tempat. Sekiranya hal ini 
tidak berlaku, maka gereja tidak dapat berkembang; gereja harus menghadapi 
dan menyesuaikan diri dengan situasi dunia dan sistem politik yang akan datang, 
gereja mesti mengambil jalan baru dan mengikut jalan yang ditetapkan Tuhan 

 
IV. Dalam situasi muktamad sekarang, tanggungjawab muktamad kita ialah menjadi 

orang yang vital dan memberitakan injil kingdom ke seluruh bumi yang berhuni. 
Mat 24:14 Dan injil kingdom ini akan diberitakan di seluruh bumi yang berhuni sebagai kesaksian bagi semua 
bangsa; kemudian keakhiran itu akan tiba. 

1.  Akhirnya, kita mesti menilai semula kerja kita dalam cahaya kedatangan Tuan. Di 
sini terdapat dua soalan asas: Sama ada kerja kita bersifat kekal atau bersifat 
berterusan, sama ada statik atau dinamik. 

2.  Hari ini, keadaan luaran semakin tidak menentu, semakin banyak perasaan di 
dalam. Sekarang, anak-anak Tuhan mesti keluar dari dunia dan menjalani 
kehidupan khemah. Kebaikan berhijrah adalah mereka dapat terputus dari latar 
belakang masa lama, belajar menjalani kehidupan iktikad yang menengadah 
Tuhan, dan penyebarluasan kingdom amat berkait rapat dengan terputus dari 
dunia. 

3.  Sekarang, bukan sahaja rakan sekerja yang berhijrah, malah juga berharap agar 
semua pekudus akan bertindak. Fokusnya adalah pada penghijraha dalam kisah 
para dutus Bab 8, bukan penghijrahan dalam Bab 13, penghijrahan dalam Bab 13 
adalah imigrasi rakan sekerja, dan penghijrahan dalam Bab 8 adalah imigrasi  
para pekudus. Langkah pertama adalah dengan berharap bahawa 1% orang 
Taiwan akan berhijrah, iaitu lebih dari 400 orang; Langkah kedua, harapannya 
adalah mencapai 10%, iaitu 3.000 hingga 4.000 orang akan berhijrah. Sekarang 
adalah galakkan secara menyeluruh di Taiwan, iaitu semua gereja dan semua 
perhimpunan  menggalakkan perkara ini. 

4.  Masa dalam kesusahan bukan masa untuk kita bergeluh dan berfikir, tetapi 
adalah masa bagi penyebarluasan injil; Tuhan bertindak dalam jejak langkah 
penyebarluasan injil umat-Nya; penghijrahan besar, penghijrahan pertengahan, 
dan penghijrahan kecil sangat diperlukan. Kita harus menginjilkan  setiap bandar 
dan setiap daerah, dan kita mengambil berat secara teliti. 

 
Catatan: Garis besar dalam mesej ini kebanyakannya diambil dari persekutuan 
dan surat Dikbang Yu Jie ling dengan para pekudus pada tahun 2020
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Persidangan Pembauran Para Pekudus Berkerja Di Malaysia Timur 

 
Mesej 6 

 
Pada zaman terakhir ini harus memiliki nilai zaman terhadap Tuhan,  

untuk mengalihkan zaman 
 

 
I.  Hasrat Tuhan adalah mengakhiri zaman ini dan membawa masuk zaman kingdom 

Tuhan; untuk melakukan ini, Dia perlu memperoleh sarana zaman-Nya 
1.  Kita semua harus memandang kepada Tuan dan berdoa agar kita memiliki nilai zaman 

kepada Tuhan; kita mesti bertanya pada diri sendiri apa yang harus kita lakukan untuk 
mengakhiri zaman ini dan membawa masuk zaman berikutnya - zaman Kingdom; ini 
adalah zaman istimewa, jadi kita memerlukan orang Kristian yang khas untuk 
melakukan kerja khas ini. 

2.  Anak lelaki itu diangkat ke langit, Syaitan dicampakkan ke bumi, dan syurga 
menisytiharkan kingdom sudah tiba, ini menunjukkan bahawa Tuhan memperoleh 
anak lelaki merupakan tindakan terbesar-Nya pada zaman ini, kerana ini akan 
mengakhiri zaman gereja dan membawa masuk zaman Kingdom. 
Wah 12:5  Dan perempuan itu melahirkan seorang anak, anak lelaki, iaitu dia yang akan 

menggembala semua bangsa dengan gada besi; anaknya diangkat ke atas kepada Tuhan 

dan ke takhta-Nya.,  

Wahi 12:9   Dan naga besar itu dicampakkan ke bawah, iaitu ular purba itu, dia yang dipanggil Iblis 

dan Syaitan, dia yang menipu seluruh bumi yang berhuni; dia dicampakkan ke bumi, dan 

malaikat-malaikatnya dicampakkan ke bawah bersama dengannya.  

Wahi 12:10   Dan aku terdengar suara yang kuat di langit, berkata, Sekarang sudah tiba penyelamatan 

dan kudrat dan kingdom Tuhan kita dan kuasa Kristus-Nya, kerana penuduh dikbang-

dikbang kita telah dicampakkan ke bawah, iaitu yang bmenuduh mereka siang dan malam 

di hadapan Tuhan kita.  

Wahi 11:15   Malaikat ketujuh meniup trompet, dan terdapat suara yang kuat di langit berkata, 

Kingdom dunia telah menjadi ekingdom Tuan kita dan Kristus-Nya, dan Dia akan meraja 

buat selama-lamanya.  

3.  Kita  yang hidup dalam zaman ini mempunyai hak yang istimewa dan kita dapat 
melakukan banyak untuk Tuhan; Tuhan ialah cahaya, supaya kita dapat melihat jalan-
Nya, tetapi Kristus yang huni secara dalaman dalam kita menjadi kekuatan dan kudrat 
kita untuk membolehkan kita mengambil jalan ini; Untuk digunakan oleh Tuhan, 
harga yang amat besar perlu dibayar-  
Wah 3:18  Aku menasihati kamu agar membeli daripada-Ku emas yang dimurnikan dapi agar kamu 

kaya, membeli pakaian putih agar kamu berpakaian dan agar keaiban bagi 

ketelanjanganmu tidak terdedah, dan membeli salap mata untuk hmengurapi matamu agar 

kamu dapat melihat. 

4.  "Orang-orang di bumi menderita bencana, dan gereja dalam kesengsaraan, ini 
bukannya zaman hasrat Tuhan, tetapi zaman prosedur-Nya. Tuhan ingin 
menggunakan prosedur ini untuk mencapai hasrat-Nya. Dari zaman prosedur beralih 
ke zaman hasrat-Nya, titik peralihan ini menuntut manusia berdoa untuk peralihan 
zaman. Daniel merupakan orang sebegini. 
Musibah di bumi adalah kerana manusia di bumi tidak mahu Tuhan dan tidak peduli 
dengan hal-hal Tuhan. Oleh itu, jika para pekudus ingin berdoa supaya mengakhiri 
bencana, para pekudus harus bersetuju dengan tuntutan Tuhan dan mengambil berat 
Tuhan serta keperluannya. Oh! Bencana yang banyak hari ini, seharunya 
membangunkan kita dan berhenti menghadap ke bumi lagi! Oh! Hari ini kita 
seharusnya mempersembahkan diri secara menyeluruh untuk mewakili gereja 
memenuhi tuntutan Tuhan, supaya Tuhan mempunyai jalan untuk masuk dan 
mengalihkan zaman prosedur ini kepada zaman hasrat-Nya (Dikbang Li pada petang 
4 Disember 1942 di Yantai) " 
 



 

II. Disebabkan gereja tidak mencapai tujuan Tuhan, maka Tuhan memilih sekumpulan 
pejayeng, mereka dapat mencapai tujuan Tuhan dan menjayakan tuntutan Tuhan; ini 
adalah prinsip anak lelaki.  
Wah 12:1-2  Satu tanda besar kelihatan di langit: seorang perempuan diselubungi matahari, dan bulan di 

bawah kakinya, serta sebuah mahkota berbintang dua belas di atas kepalanya;  

Wahi 12:2   Dia mengandungkan anak dan dia berteriak kerana menderita sakit bersalin dan dalam 

kesakitan hendak melahirkan anak.  

Wahi 12:5   Dan perempuan itu melahirkan seorang anak, anak lelaki, iaitu dia yang akan menggembala 

semua bangsa dengan gada besi; anaknya diangkat ke atas kepada Tuhan dan ke takhta-Nya.  

Wahi 12:10   Dan aku terdengar suara yang kuat di langit, berkata, Sekarang sudah tiba penyelamatan dan 

kudrat dan kingdom Tuhan kita dan kuasa Kristus-Nya, kerana penuduh dikbang-dikbang kita 

telah dicampakkan ke bawah, iaitu yang menuduh mereka siang dan malam di hadapan Tuhan 

kita.  

Wahi 12:11   Mereka telah jayeng atasnya kerana darah Anak Domba dan kerana kata kesaksian mereka, 

dan mereka tidak mengasihi hayat-sukma mereka bahkan sampai mati.  

Wahi 2:7   Dia yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh itu kepada gereja-

gereja. Kepada dia yang jayeng, kepadanya Aku akan memberi makan daripada pohon hayat 

yang berada di Firdaus Tuhan.  

Wahi 2:11   Dia yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh itu kepada gereja-

gereja. Dia yang jayeng pasti tidak akan dicederakan oleh kematian kedua.  

Wahi 2:17   Dia yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh itu kepada gereja-

gereja. Kepada dia yang jayeng, kepadanya Aku akan memberikan manna yang tersembunyi 

itu, dan kepadanya Aku akan memberikan satu batu putih, dan di atas batu itu tertulis nama 

baru yang tidak dikenali orang kecuali dia yang menerimanya.  

Wahi 2:26   Dia yang jayeng dan dia yang berpegang pada kerja-kerja-Ku hingga akhir, kepadanya Aku 

akan memberikan kuasa atas bangsa-bangsa,  

Wahi 2:27   Dan dia akan menggembala mereka dengan gada besi, seperti wadah tembikar dipecahkan 

sehingga berkecai, seperti yang juga telah aku terima daripada Bapa-Ku;  

Wahi 2:28   Kepadanya Aku akan memberikan bintang fajar.  

Wahi 3:5   Dia yang jayeng akan berpakaian sedemikian, berpakaian putih, dan Aku pasti tidak akan 

memadamkan namanya daripada buku hayat, dan Aku akan mengakui namanya di hadapan 

Bapa-Ku dan di hadapan malaikat-malaikat-Nya.  

Wahi 3:12   Dia yang jayeng, dia akan Kujadikan tiang dalam bait Tuhan-Ku, dan dia pasti tidak akan 

keluar lagi, dan Aku akan menulis padanya nama Tuhan-Ku dan nama kota Tuhan-Ku, 

Yerusalem Baru, yang turun dari syurga daripada Tuhan-Ku, serta nama-Ku yang baru.  

Wahi 3:21   Dia yang jayeng, kepadanya Aku akan memberi duduk bersama dengan-Ku di atas takhta-Ku, 

sebagaimana Aku juga telah jayeng dan dduduk bersama dengan Bapa-Ku di atas takhta-Nya.  

Wahi 3:22  Dia yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh itu kepada gereja-

gereja 

1.  Perempuan terang alam semesta mewakili semua umat Tuhan; pada akhirnya, benih 
wanita dalam Kejadian 3:15 diperbesar, merangkumi semua percayawan yang jayeng, 
yakni bahagian yang lebih kuat di kalangan umat Tuhan, yang diwakili oleh anak 
lelaki- Wah 12:1-2, 5, 10-11 

2.  Anak lelaki terdiri daripada pejayeng, mereka menggantikan gereja dan berdiri di 
kedudukan yang sepatutnya seluruh gereja berdiri dan melakukan kerja untuk gereja- 
Wahi 2: 7b, 11b, 17b, 26-28, 3: 5, 12, 21, 12:5, 11: 

3. Kerapturan anak lelaki merupakan satu strategi, supaya Syaitan tidak lagi ada 
kedudukan di syurga; kita harus diraptur, melaksanakan penghakiman Tuhan terhadap 
musuh-Nya, dan memenuhi keperluan Tuhan -5, 7-10. 

4. Anak lelaki yang terkonstitut daripada percayawan, jayeng atas syaitan (penuduh, 
penfitnah), iaitu musuh Tuhan, Syaitan, adalah kerana darah Anak Domba dan kerana 
kata kesaksian mereka, dan mereka tidak mangasihi hayat-sukma mereka bahkan 
sampai mati.. –  
Wahi 12:10  Dan aku terdengar suara yang kuat di langit berkata, Sekarang sudah tiba penyelamatan 

dan kudrat dan kingdom Tuhan kita dan kuasa Kristus-Nya, kerana penuduh dikbang-

dikbang kita telah dicampakkan ke bawah, iaitu yang menuduh mereka siang dan 

malam di hadapan Tuhan kita. 

Wahi 12:11   Mereka telah jayeng atasnya kerana darah Anak Domba dan kerana kata kesaksian 

mereka, dan mereka tidak mengasihi hayat-sukma mereka bahkan sampai mati. 



31 

 

III. Daniel dan teman-temannya '' bersatu dengan Tuhan dengan sepenuhnya dalam hal 
jayeng atas tipu-muslihat Syaitan; mereka adalah orang yang mengalihkan zaman, 
mengalihkan umat Tuhan dari zaman yang ditawan ke zaman yang kembali ke tanah 
Immanuel, demi membina bait Tuhan dan kota Tuhan, supaya Tuhan dapat 
diekspresikan dan memerintah.  
Dan 2:13  Lalu dekri itu dikeluarkan, bahawa cendekiawan akan dibunuh, dan orang mencari Daniel dan 

teman-temannya untuk dibunuh.  

Dan 2:17   Kemudian Daniel pulang ke rumahnya dan memberitahu perkara itu kepada Hananya, Misael, dan 

Azarya, teman-temannya, Yes 8: 8 Dan air ini akan melanda Yehuda, meluap dan pasang / Hingga 

ke tahap leher, / Dan sayap-sayapnya yang mengembang / Akan memenuhi kelebaran tanah-Mu, 

O aImanuel. ,  

Wah 17:14  Mereka ini akan berperang dengan Anak Domba, dan Anak Domba akan jayeng atas mereka, 

kerana Dialah Tuan segala tuan dan Raja segala raja, dan mereka yang bersama dengan-Nya, iaitu 

yang dipanggil, dipilih, dan gsetia itu, juga akan jayeng atas mereka. 

 

1. Daniel mempunyai sahabat yang benar-benar menyembahkan diri kepada Tuhan, dan 
memisahkan diri dari generasi yang mengikuti Iblis. Mereka dikuduskan untuk Tuhan 
–  
Dan 1:4  Anak-anak muda yang tidak cacat, yang elok rupanya, yang berkefahaman dalaman dalam 

segala kearifan, bijaksana dalam pengetahuan, dan berpengertian dalam pemikiran, dan 

yang berkebolehan untuk berdiri melayan di istana raja. Dan dia menyuruhnya mengajar 

mereka ilmu dan bahasa orang Kasdim.  

Dan 1:5   Dan raja memperuntukkan kepada mereka bahagian harian daripada makanan terbaik raja 

dan daripada wain yang diminumnya, dan menetapkan bahawa mereka harus dididik 

selama tiga tahun supaya apabila genapnya masa, mereka dapat berdiri melayan di hadapan 

raja.  

Dan 1:6   Sekarang dalam kalangan orang ini, yang daripada bani Yehuda, ada Daniel, Hananya, 

Misael, dan Azarya.  

Dan 1:7   Dan pemimpin sida-sida memberi mereka nama: Dia memberi Daniel nama Beltsazar, 

Hananya nama Sadrakh, Misael nama Mesakh, dan Azarya nama Abednego.  

Dan 1:8   Tetapi Daniel menetapkan hatinya untuk tidak mencemarkan dirinya dengan makanan 

terbaik raja, dan dengan wain yang diminum raja; maka dia memohon kepada pemimpin 

sida-sida supaya dia tidak mencemarkan dirinya.,  

Dan 5:12   Kerana roh yang unggul dan pengetahuan dan kefahaman dalaman, dan pentafsiran mimpi, 

penyataan teka-teki, dan penyelesaian masalah ada pada Daniel ini, yang dinamai raja 

sebagai Beltsazar. Biarlah Daniel dipanggil sekarang, dan dia akan menyatakan tafsiran ini.  

Dan 5:22   Dan tuanku keturunannya, Belsyazar, tidak merendahkan hati tuanku, sungguhpun tuanku 

mengetahui semua ini;  

Dan 6:10   Dan setelah Daniel mendapat tahu bahawa surat perintah itu telah ditandatangani, dia pergi 

ke rumahnya (di bilik atasnya ada jendela yang terbuka ke arah Yerusalem) dan tiga kali 

sehari dia berlutut, berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhannya, kerana dia biasa berbuat 

demikian sebelum ini. 

2. Daniel bukan sahaja orang yang sering membaca sabda Tuhan, malah juga orang yang 
bergabung dengan sabda Tuhan; kita harus membaca sabda Tuhan dalam roh dan 
suasana yang berdoa, menyentuh hasrat Tuhan dari sabda Tuhan; kemudian, kita harus 
segera menggabungkan diri kita pada hasrat itu; Bible harus mempengaruhi kehidupan 
kita, dan kita juga harus bersatu dengan Bible- 
Dan 9:1  Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasyweros, seorang daripada keturunan 

Media yang telah menjadi raja atas kingdom orang Kasdim,  

Dan 9:2   Pada tahun pertama pemerintahannya, aku, Daniel, menerusi Kitab faham akan sabda 

Yehova yang datang kepada penyabda Yeremia, berkenaan bilangan tahun bagi 

penggenapan ketandusan Yerusalem, iaitu tujuh puluh tahun.  

Dan 9:3   Maka aku menghadapkan mukaku ke arah Tuan Tuhan untuk mencari Dia dalam doa dan 

permohonan dengan berpuasa dan berkain kabung dan abu.  

Dan 9:4   Dan aku berdoa kepada Yehova Tuhanku serta mengaku dosa; aku berkata, Ah Tuan, 

Tuhan yang agung dan menggerunkan, yang berpegang pada waadah dan menunjukkan 

keihsanan kasih terhadap orang yang mengasihi-Nya dan mematuhi perintah-Nya,  

Ul 17:18  Dan apabila dia duduk di atas takhta kingdomnya, dia harus menulis bagi dirinya dalam 

kitab satu salinan hukum ini, daripada kitab yang ada di hadapan hentar-hentar Lewi. 



 

Ul 17:19   Dan salinan itu harus ada bersama dengannya, dan dia harus membacanya sepanjang 

hayatnya supaya dia dapat belajar bertakwa kepada Yehova Tuhannya dengan mematuhi 

semua kata hukum ini dan statut-statut ini dan melakukan semuanya,  

Ul 17:20   Supaya hatinya tidak angkuh terhadap saudara-saudaranya dan dia tidak menyimpang 

daripada perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar dia dan keturunannya dapat melanjutkan 

hari-hari mereka dalam kingdom mereka di tengah-tengah Israel. 

3. Daniel ialah seorang yang berdoa,  mempunyai roh yang unggul. Dia adalah orang 
yang hidup di dalam realiti Kingdom Syurga-syurga (pemerintahan syurga), hidup di 
bawah pemerintahan Tuhan. - 
Dan 2:17  Kemudian Daniel pulang ke rumahnya dan memberitahu perkara itu kepada Hananya, 

Misael, dan Azarya, teman-temannya, 

Dan 2:18   Agar mereka memohon belas kasihan daripada Tuhan semesta langit berkenaan misteri ini 

supaya Daniel dan teman-temannya tidak dihapuskan bersama dengan cendekiawan 

Babylon yang lain.  

Dan 2:19   Kemudian misteri itu diwahikan kepada Daniel dalam suatu visi waktu malam. Lalu Daniel 

menyanjung puji Tuhan semesta langit.  

Dan 2:28  Tetapi terdapat satu Tuhan di syurga-syurga yang mewahikan misteri-misteri, dan Dia telah 

memberitahu Raja Nebukadnezar apa yang akan berlaku pada hari-hari terakhir. Inilah 

mimpi tuanku, yakni visi-visi dalam kepala tuanku di atas katil tuanku.  

Dan 6:10   Dan setelah Daniel mendapat tahu bahawa surat perintah itu telah ditandatangani, dia pergi 

ke rumahnya (di bilik atasnya ada jendela yang terbuka ke arah Yerusalem) dan tiga kali 

sehari dia berlutut, berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhannya, kerana dia biasa berbuat 

demikian sebelum ini.  

Dan 9:1   Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasyweros, seorang daripada keturunan 

Media yang telah menjadi raja atas kingdom orang Kasdim,  

Dan 9:2   Pada tahun pertama pemerintahannya, aku, Daniel, menerusi Kitab faham akan sabda 

Yehova yang datang kepada penyabda Yeremia, berkenaan bilangan tahun bagi 

penggenapan ketandusan Yerusalem, iaitu tujuh puluh tahun.  

Dan 9:3  Maka aku menghadapkan mukaku ke arah Tuan Tuhan untuk mencari Dia dalam doa dan 

permohonan dengan berpuasa dan berkain kabung dan abu.  

Dan 9:4   Dan aku berdoa kepada Yehova Tuhanku serta mengaku dosa; aku berkata, Ah Tuan, 

Tuhan yang agung dan menggerunkan, yang berpegang pada waadah dan menunjukkan 

keihsanan kasih terhadap orang yang mengasihi-Nya dan mematuhi perintah-Nya,  

Dan 9:17   O Tuhan kami, dengarlah sekarang doa hamba-Mu dan permohonannya, dan dengan muka-

Mu sinarilah rumah kudus-Mu yang terbiar, demi Tuan.  

Dan 5:12   Kerana roh yang unggul dan pengetahuan dan kefahaman dalaman, dan pentafsiran mimpi, 

penyataan teka-teki, dan penyelesaian masalah ada pada Daniel ini, yang dinamai raja 

sebagai Beltsazar. Biarlah Daniel dipanggil sekarang, dan dia akan menyatakan tafsiran ini.  

Dan 5:14   Sekarang aku telah mendengar tentang engkau, bahawa roh tuhan-tuhan ada dalammu dan 

bahawa cahaya dan kefahaman dalaman dan kearifan yang unggul ada padamu.  

Dan 6:3   Maka Daniel ini lebih unggul daripada semua ketua menteri dan satrap kerana dalamnya 

terdapat roh yang unggul, dan raja berniat hendak mengangkatnya untuk berkuasa atas 

seluruh kingdom.  

Dan 5:22   Dan tuanku keturunannya, Belsyazar, tidak merendahkan hati tuanku, sungguhpun tuanku 

mengetahui semua ini;  

Dan 5:23   Sebaliknya tuanku menjunjung diri menentang Tuan semesta langit, dan orang telah 

membawa wadah-wadah rumah-Nya ke hadapan tuanku, dan tuanku dan pembesar, isteri, 

dan gundik tuanku telah minum wain daripadanya; tuanku telah memuji btuhan-tuhan yang 

diperbuat daripada perak, emas, tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat 

atau mendengar atau mengerti. Tetapi Tuhan yang   

Dan 4:25   Tuanku akan diusir daripada kalangan manusia, dan tempat tinggal tuanku akan bersama 

dengan binatang di padang, dan tuanku akan diberi makan rumput seperti lembu dan akan 

dibasahi embun langit, dan tujuh tempoh masa akan berlalu atas tuanku, sehingga tuanku 

sedar bahawa Yang Maha Tinggi ialah Pemerintah kingdom manusia dan Dia memberikan 

kingdom kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya.  

Dan 4:26   Dan sebagaimana yang diperintahkan agar tunggul akar pohon itu ditinggalkan, begitu juga 

kingdom tuanku akan dikukuhkan semula kepada tuanku selepas tuanku sedar bahawa 

syurga-syurgalah yang memerintah.  
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Dan 4:32   Daripada kalangan manusia engkau akan diusir, dan tempat tinggalmu bersama dengan 

binatang di padang; engkau akan diberi makan rumput seperti lembu, dan tujuh tempoh 

masa akan berlalu atasmu, sehingga engkau sedar bahawa Yang Maha Tinggi ialah 

Pemerintah kingdom manusia dan Dia memberikan kingdom kepada sesiapa yang 

dikehendaki-Nya. 

4. Daniel adalah seorang yang mengorbankan diri dan mempunyai roh martir; mereka 
yang digunakan Tuhan untuk mengalihkan zaman hanya takut akan satu perkara, iaitu 
takut berbuat dosa terhadap Tuhan dan takut kehilangan hadirat-Nya.  
Dan 6:10   Dan setelah Daniel mendapat tahu bahawa surat perintah itu telah ditandatangani, dia 

pergi ke rumahnya (di bilik atasnya ada jendela yang terbuka ke arah Yerusalem) dan tiga 

kali sehari dia berlutut, berdoa dan bersyukur di hadapan Tuhannya, kerana dia biasa 

berbuat demikian sebelum ini.  

Dan 6:11   Kemudian mereka ini berhimpun dan mendapati bahawa Daniel membuat permohonan 

dan permintaan di hadapan Tuhannya.  

Dan 10:11   Dan dia berkata kepadaku, Daniel, manusia kemestikaan, fahamilah kata-kata yang sudah 

hendak aku beritahukan kepada engkau dan berdirilah di tempatmu, kerana sekarang aku 

diutus kepadamu. Dan selepas dia membicarakan kata-kata ini kepadaku, aku berdiri 

dengan gementar.  

Dan 3:17   Jika begitu halnya, Tuhan kami yang kami layan berupaya menyelamatkan kami daripada 

relau api yang marak, dan Dia akan menyelamatkan kami daripada tangan tuanku, O raja.  

Dan 3:18   Namun jika Dia tidak melakukannya, biarlah diketahui tuanku, O raja, bahawa kami tidak 

akan melayan tuhan-tuhan tuanku dan juga tidak akan menyembah patung emas yang 

tuanku dirikan.  

2Kor 5:9   Oleh itu juga, kami berazam, baik di rumah mahupun di luar, untuk memperoleh 

penghormatan dengan diperkenan Tuan.  

2Kor 5:10   Kerana kita semua mesti dimanifestasikan di hadapan tempat penghakiman Kristus 

supaya setiap orang dapat menerima apa yang telah dilakukan menerusi tubuh menurut 

apa yang diamalkannya, sama ada baik atau jahat.  Maz 51:11,  

Yos 7:4  Maka kira-kira tiga ribu orang daripada umat naik ke sana, tetapi mereka melarikan diri 

dari hadapan orang Ai. 

  

IV. Orang Israel ditawan selama tujuh puluh tahun, tetapi disebabkan terdapatnya 
Nehemia, pejayeng sejati, Tuhan masih mempunyai pergerakan zaman-Nya; dia adalah 
teladan yang mempunyai nilai zaman kepada Tuhan. Neh 1:1-11, 2:9-20, 4:4-5, 9, 5:10, 14-19, 8:1-

10, 13:14, 29-31: 

1. Butir utama buku Nehemia adalah: pembinaan semula kota Yerusalem dan temboknya 
sebagai pemulihan selanjutnya dalam kalangan umat pilihan Tuhan untuk kesaksian-
Nya dan demi penggenapan ekonomi-Nya, dan juga pertahanan dan perlindungan bait 
Tuhan dalam kota.  
Rom14:17 Dan jika anak, waris juga; dari satu segi, waris Tuhan; dari segi lain, waris bersama dengan 

Kristus, jika sesungguhnya kita bmenderita bersama dengan-Nya supaya kita juga dapat 

dimuliakan bersama dengan-Nya.  

Mat 16:18  Dan Aku juga berkata kepada kamu bahawa kamu ialah Petrus; di atas batuan ini, Aku akan 

membina gereja-Ku, dan pintu-pintu Hades tidak akan gmengatasinya.  

Mat 16:19  Aku akan memberi kamu kunci-kunci kingdom syurga-syurga, dan apa jua yang kamu 

bikat di bumi semestinya sudah diikat di syurga-syurga, dan apa jua yang kamu lepaskan 

di bumi semestinya sudah dilepaskan di syurga-syurga.. 

2. Buku Nehemia menunjukkan bahawa hari ini kita harus bersikap yang agresif dalam 
pemulihan Tuan; mereka yang bersikap agresif menerima bantuan daripada Tuhan; 
seperti Nehemia, dutus Paulus bersatu dengan Tuhan dan mengalami bantuan dalam 
kesatuan dengan Tuhan.  
Kis 26:21  Disebabkan hal-hal ini, orang Yahudi amenahan aku ketika aku berada di dalam bait dan 

cuba membunuh aku.  

Kis 26:22   Jadi, setelah memperoleh pertolongan daripada Tuhan, aku masih berdiri sampai hari ini 

sambil bersaksi kepada yang kecil dan yang besar dengan tidak mengatakan apa-apa selain 

hal-hal yang dikatakan akan berlaku oleh dpara penyabda dan Musa, 

a. Dalam hubungan Nehemia dengan Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dan dia juga 
mengasihi kepentingan Tuhan di bumi, termasuk tanah kudus (menandakan 



 

Kristus), bait (menandakan gereja), dan kota kudus (menandakan kingdom 
Tuhan)  
1Raj 8:48   Dan jika mereka berpaling kepada-Mu dengan segenap hati mereka dan segenap 

sukma mereka di tanah musuh mereka yang menawan mereka, dan mereka berdoa 

kepada-Mu menghadap tanah mereka yang Engkau berikan kepada leluhur 

mereka, dan kota yang Engkau pilih, dan rumah yang aku bina bagi nama-Mu,  

b.  Sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, Nehemia berdoa dan menghubungi 
Tuhan dalam persekutuan; Nehemia berdiri di atas sabda Tuhan dan berdoa 
menurut sabda Tuhan demi pembinaan semula tembok kota - Neh 1: 1-11, 2:4, 4:4-

5, 9 

c.  Nehemia percaya kepada Tuhan, bahkan menjadi satu dengan Tuhan; sebagai 
hasilnya, dia menjadi wakil Tuhan.  
Neh 5:19   Ingatilah aku, O Tuhanku, demi kebaikan, menurut segala-gala yang telah aku 

lakukan untuk umat ini.  

2Kor 5:20  Maka bagi pihak Kristus, kami ialah duta, seperti Tuhan bmerayu kepada kamu 

menerusi kami; kami merayu kepada kamu bagi pihak Kristus, Diperdamaikanlah 

dengan Tuhan. 

d.  Nehemia sama sekali tidak mementingkan diri sendiri dalam hubungannya 
dengan rakyat; dia tidak mencari apa-apa untuk dirinya sendiri, tanpa mengira 
kepentingan diri; dia selalu sudi mengorbankan segala-gala untuk rakyat dan 
negara; dia merupakan teladan bagi pemimpin dalam kalangan umat Tuhan.  
Neh 5:10  Dan malah aku, saudara-saudaraku, dan hamba-hambaku meminjami mereka 

wang dan bijirin. Marilah kita mansuhkan pengambilan faedah sedemikian.,  

Neh 5:14   Tambahan pula, sejak masa raja melantik aku sebagai gabenor di tanah Yehuda, 

dari tahun kedua puluh bahkan hingga tahun ketiga puluh dua pemerintahan Raja 

Artahsasta, selama dua belas tahun, aku dan saudara-saudaraku tidak makan 

makanan yang ditetapkan untuk gabenor.  

Neh 5:15   Tetapi bekas-bekas gabenor yang sebelum aku membebani umat dan mengambil 

daripada mereka makanan dan wain, selain empat puluh syikal perak, bahkan 

hamba mereka juga menzalimi umat. Namun aku tidak berbuat demikian kerana 

abertakwa kepada Tuhan.  

Neh 5:16   Dan aku juga melibatkan diri dalam kerja tembok ini. Dan kami tidak membeli 

ladang, dan semua hamba aku berkumpul di sana untuk kerja itu.  

Neh 5:17   Dan di mejaku terdapat seratus lima puluh orang, orang Yahudi dan pemimpin, 

selain orang yang datang kepada kami daripada bangsa-bangsa di sekeliling kami.  

Neh 5:18   Dan apa yang disediakan untuk satu hari ialah seekor lembu dan enam ekor domba 

yang terpilih; burung juga disediakan untukku, begitu juga segala jenis wain 

secara berlimpah-limpah setiap sepuluh hari. Namun, aku tidak menuntut 

makanan yang ditetapkan untuk gabenor kerana pelayanan ini berat pada umat.  

Neh 5:19   Ingatilah aku, O Tuhanku, demi kebaikan, menurut segala-gala yang telah aku 

lakukan untuk umat ini. 

 

V. Kita harus menjadi pejayeng hari ini dan menjadi sarana zaman bagi Tuhan, demi 
pengalihan zaman ini, maka kita mesti menebus masa. Kolose 4: 5 mengatakan, 
"tebuslah masa.," dan Efesus 5: 16 juga mengatakan, “Tebuslah masa, kerana hari 
adalah jahat.” 
1.  Kita boleh menterjemahkan dua ayat ini sebagai "tebuslah peluang"; dalam hari-hari 

yang ditetapkan Tuhan, kemarin mungkin adalah hari terbesar dalam seumur hidup 
kita, tetapi ia telah berlalu secara biasa sekali; ini dipanggil kehilangan peluang; tidak 
ada satu hari pun Tuhan tidak mengatur untuk kita. 

2.  Daniel 11:32b mengatakan, "Tetapi umat yang mengenali Tuhan mereka akan 
menunjukkan kekuatan dan bertindak."; ini bermaksud bahawa umat Tuhan akan 
membuka dan memperluaskan tanah; semakin kita mengenali kehendak Tuhan, 
semakin kita merebut peluang; mereka yang mengenali Tuhan tidak menjalankan 
tugas secara rutin –  
Ulangan 4:25, nota 1 tua“Perkataan ini (yang jarang digunakan) mengimplikasikan 'kehilangan 

kesegaran rohani, dan pengaburan tanggapan rohani yang asal, disebabkan oleh pengaruh adat, atau 

kerana tinggal terlalu lama di tempat yang sama' (Dillman).” (S. R. Driver) 
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