




Dukungan 

Meskipun para malaikat selalu hadir dalam berbagai urusan manusia, 
akti vitas mereka kelihatannya semakin meningkat hari ini. Lewat pe
ngerti an saya tentang Pelataran Surga, saya mendapatkan suatu kesa
daran yang baru dan penghargaan atas aktivitas di alam yang tak kasat 
mata ini. Alkitab jelas menyatakan bahwa kita sudah datang…kepada 
beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah (Ibrani 12:22). Ini arti
nya bahwa sebagai orang percaya Perjanjian Baru, kita telah diposisikan 
dalam dimensi rohani di mana para malaikat dan aktivitas mereka terjadi. 
Saya menghargai pengertian singkapan Kevin Zadai mengenai alam 
ini. Ia membantu kita mengetahui bagaimana mengenali dan bergerak 
sepakat dengan lingkungan surgawi ini. Ketika kita melakukannya, kita 
mendapatkan dorongan alami yang mem buat Allah bisa menerobos un
tuk membawa dampak pada hidup kita. Buku ini membantu kita mem
peroleh hikmat dalam berekanan dengan para malaikat dan tempat 
dalam roh yang darinya mereka berfungsi.

Robert Henderson
Pimpinan Global Reformers

Penulis buku laris Operating in The Courts of Heaven 
dan seri Court of Heaven

Aktivitas malaikat di bumi telah meningkat tajam selama dua dasawarsa 
terakhir. Hasilnya, penting untuk menerima pengajaran yang alkitabiah 
tentang malaikat, tugastugas yang Tuhan berikan kepada mereka, dan 
interaksi mereka dengan manusia. Dr. Kevin Zadai, adalah seorang sar
jana Alkitab tetapi ia juga mengalami banyak perjumpaan rohani dan 
lawatan yang mentransformasi hidup di surga. Agenda Malaikat adalah 



buku yang harus dibaca. Anda akan menerima pengertian singkapan yang 
mendalam, pengajaran alkitabiah yang sehat, dan impartasi yang diin
spirasi Roh.

Dr. Patricia King
Pendiri Patricia King Ministries

Rekan pendiri XPmedia
www.patriciaking.com

Agenda Malaikat adalah naskah terbaik yang telah saya baca sampai saat 
ini mengenai peran supernatural para malaikat dalam hidup kita dan 
Kerajaan Allah. Aktivitas dunia roh itu lebih nyata daripada dunia jasmani. 
Dan sebagai orang percaya, kita perlu mengerti dan mengenali bahwa 
adalah warisan Kerajaan kita untuk mengetahui dan mengalami realita 
rumah kekal kita sekarang. Menjadi ibu dari seorang anak yang adalah 
pelihat dari usia yang sangat muda, kami jadi sangat mengerti bahwa 
para malaikat selalu ada di tengahtengah kita dan selalu bertugas. 
Sungguh luar biasa bagaimana Tuhan telah menugaskan para malaikat 
dan bala tentara surga kepada setiap kita, lingkup budaya, kota, wilayah, 
dan bangsa. Pesan sekarang ini dari Kevin Zadai akan menginspirasi Anda, 
mengajarkan Anda bagaimana hidup dan bermanuver dalam gaya hidup 
mulia dengan Raja kita. Indra rohani Anda akan dibangunkan dan men
jadi sadar terhadap dunia dan aktivitas supernatural yang mengelilingi 
Anda dan bahwa para malaikat bertugas bagi Anda sekarang. Terima kasih 
Kevin, untuk pesan Tuhan yang kudus, diurapi, dan penuh kuasa ini. 

Rebecca Greenwood
Rekan pendiri

Christian Harvest International
Strategic Prayer Apostolic Network

Penulis dari Authority to Tread, Let Our Children Go, 
Defeating Strongholds of the Mind, dan Glory Warfare
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Persembahan

Saya mempersembahkan buku ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika 
saya mati selama operasi dan bertemu dengan Yesus di sisi lain, Ia bersi
keras agar saya kembali hidup di bumi dan agar saya membantu orang
orang dengan tujuan hidup mereka. Oleh karena kasih dan kepedulian 
Yesus kepada orangorang, Tuhan telah benarbenar memilih mengirim 
kembali seseorang dari kematian untuk membantu setiap orang yang 
mau menerima bantuan itu supaya maksud dan tujuan hidupnya terja
min di dalam Dia. Saya ingin Engkau, Tuhan, tahu bahwa ketika Engkau 
datang untuk menjemput saya suatu hari nanti, harapan tulus saya adalah 
agar orangorang tidak mengingat saya, tetapi pewahyuan tentang Yesus 
Kristus yang telah Engkau singkapkan melalui saya. Saya ingin orang 
lain tahu bahwa saya hanya taat kepada panggilan dan misi surgawiMu, 
yaitu menyingkapkan rencanaMu untuk penggenapan tujuan hidup 
ilahi bagi setiap anak Tuhan. 
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Penghargaan

Selain membagikan kisah saya kepada setiap orang melalui buku 
Heavenly Visitation: A Guide to the Supernatural, Days of Heaven 
on Earth: A Guide to the Days Ahead, A Meeting Place with God, 

Your Hidden Destiny Revealed, dan Praying from the Heavenly Realms: 
Supernatural Secrets to a Lifestyle of Answered Prayer, Tuhan membe ri kan 
saya amanat untuk memproduksi buku ini, Agenda Malaikat. Buku ini 
menyampaikan beberapa pewahyuan mengenai areaarea yang Yesus 
tinjau dan singkapkan kepada saya melalui firman Tuhan dan oleh Roh 
Allah selama beberapa lawatan. Saya ingin berterima kasih kepada setiap 
orang yang telah mendorong saya, membantu saya, dan mendoakan saya 
selama penulisan karya ini, khususnya orangtua rohani saya, Dr. Jesse 
Duplantis dan Dr. Cathy Duplantis. Terima kasih khususnya kepada 
istri saya yang luar biasa, Kathi, atas kasih dan pengabdiannya kepada 
Tuhan dan kepada saya. Terima kasih, Sid Roth dan staff, atas kasih kalian 
dari Mesias kita yang supernatural, Yesus. Terima kasih, Dr. Janet Kline, 
atas pekerjaan penyuntingan buku ini. Terima kasih, Destiny Image dan 
staff, atas dukungan kalian terhadap proyek ini. Terima kasih khususnya 
juga kepada semua teman saya yang mengetahui tentang agenda malaikat 
dan apa yang mereka inginkan untuk kita ketahui tentang pergerakan 
Roh Allah selanjutnya!
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Kata Pengantar

Sebelum perkembangan radar dan sonar, kapalkapal besar meng
hadapi bahaya besar dari gunung es. Para pelayar bisa melihat 
puncak dari gunung es, tetapi itu hanya dua persen dari total 

massanya. Sembilan puluh delapan persen tersembunyi di bawah air. 
Karena mereka tidak bisa melihat ancamannya, banyak kapal hilang!

Prinsip yang sama berlaku bagi orangorang yang percaya pada 
Yeshua. Sembilan puluh delapan persen tindakan yang kita hadapi ada 
di alam tak kasat mata. Tanpa bantuan malaikat untuk melindungi kita 
dari gunung es (rohroh jahat), kita akan menghadapi bahaya besar! 
Tetapi jika kita bekerja sama dengan malaikatmalaikat kita dan menu
gaskan mereka dengan mengucapkan arahan dari Tuhan dengan lantang, 
mereka bisa membantu kita menghindari serangan iblis.

Kevin Zadai telah ke surga dan belajar bagaimana bekerja sama de
ngan para malaikat. Saat Anda menikmati buku petunjuk surgawi ini, 
radar dan sonar rohani Anda akan diaktifkan sepenuhnya. 

Mengapa ini sangat penting? Karena Yesus segera datang kembali. 
Bagaimana saya tahu? Ia memberitahu saya tiga kali dalam sebuah mimpi: 
“Aku datang segera! Aku datang segera! Aku datang segera!”

Di harihari terakhir ini, akan ada lebih banyak malaikat dan roh 
jahat yang dilepaskan daripada di waktu manapun dalam sejarah. Meng
apa? Karena Kemuliaan Tuhan yang lebih besar akan dilepaskan tiba
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tiba—dan segera! Itu sudah dimulai, tetapi tingkat kemuliaan yang akan 
datang akan membuat semua pergerakan Roh yang lainnya pudar jika 
dibandingkan.

Tuhan telah memanggil Anda untuk menjadi pemain garis depan 
dalam pencurahan RohNya yang terakhir dan terbesar. Seperti yang suka 
dikatakan teman saya, Kevin, “Permainan ini cocok untukmu!” Buku ini 
akan menjadi sesuatu yang memengaruhi hasil permainan Anda.

Sid Israel Roth
Pembawa acara televisi It’s Supernatural! 
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Pendahuluan

Saya sering bertemu dengan orangorang yang ingin tahu semua 
tentang pengalaman saya berada di hadirat Yesus. Bersama de
ngan Yesus di sisi lain tabir yang memisahkan bumi dan surga 

begitu luar biasa. Saya tahu bahwa tak seorang pun yang dipindahkan ke 
tempat itu akan pernah ingin kembali ke dunia ini. Tetapi bagaimana 
jika seseorang kembali? Dan bagaimana jika ia berbicara tentang berada 
di hadirat Yesus?

Ketika saya menerima mandat untuk menulis buku ini, saya dibe
rikan berbagai konten seakan-akan saya berada di sebuah ruang briefing 
dengan para malaikat. Lingkungan briefing bergaya militer yang saya 
jumpai itu tercermin dalam buku ini. Para malaikat yang ditugaskan ke
pada kita adalah pasukan tentara yang besar dengan komandan mereka, 
Yesus, sebagai otoritas tertinggi.

Tujuan Agenda Malaikat adalah untuk membagikan dua kebenaran 
sangat penting yang telah saya pelajari ketika berada di hadirat Yesus. 
Inilah dua kebenaran pentingnya—nilai dan keamanan.

Kebenaran pertama yang telah saya pelajari adalah bahwa Tuhan 
telah menaruh nilai yang besar pada setiap orang percaya. Tuhan begitu 
menghargai setiap orang percaya sehingga Ia menulis sebuah kitab me
ngenai kehidupan setiap orang Kristen sebelum Tuhan menghembuskan 
orang itu ke dalam kandungan ibunya (lihat Mazmur 139). Uang tidak 
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ada di surga, tetapi harga yang tinggi telah diberikan untuk setiap orang 
yang pernah hidup di atas bumi. Anak Allah telah membayar harga ter
tinggi untuk semua roh pria dan wanita di bumi—darah Yesus yang 
berharga. Orangorang adalah aset paling berharga bagi surga. Setiap 
orang di bumi bisa memiliki nilai kekal. Investasi Tuhan dalam setiap 
orang percaya adalah investasi bagi setiap generasi dan juga investasi 
bagi Kerajaan Allah yang kekal. 

Kebenaran kedua yang telah saya pelajari adalah bahwa Tuhan telah 
menyediakan keamanan bagi setiap orang Kristen. Yesus memberikan 
satu tingkat keamanan yang besar kepada setiap orang Kristen supaya ia 
bisa dengan aman dan efektif menggenapi kehendakNya, seperti yang 
tertulis dalam kitab di surga bagi setiap orang percaya. Setiap orang per
caya aman dalam pemeliharaanNya saat Ia mengantar setiap mereka ke 
dalam tujuan hidupnya dengan Dia. Para malaikat Tuhan yang perkasa 
bertanggung jawab atas proses ini. “Tuhan mengirim malaikatmalaikat 
dengan perintah khusus untuk melindungimu kemanapun kamu pergi, 
membelamu dari segala kejahatan” (Mazmur 91:11 TPT).

Dua kebenaran ini, nilai dan keamanan, akan memberikan setiap 
orang percaya kasih sempurna yang akan menghalau segala ketakutan. 
Tujuan Agenda Malaikat adalah untuk membantu setiap orang percaya 
menyadari kepenuhan kasih Allah bagi dia. Satu Yohanes 4:18 menga ta
kan, “Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna mele
nyapkan ketakutan; sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang
siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.”

Yesus mengarahkan saya untuk kembali dan berbicara kepada 
generasi ini bagi tujuan ilahiNya untuk memberitahu kebenaran kepada 
orangorang percaya di generasi ini. Yesus memberitahu saya untuk 
menyingkapkan bahwa saya bertemu dengan Dia dan bahwa keinginan
Nya bagi setiap orang percaya adalah agar setiap mereka akan tahu bahwa 
Bapa surgawi menaruh nilai yang besar pada hidup setiap orang Kristen. 
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Generasi Kristen saat ini sedang dilawat oleh Tuhan melalui pasukan 
malaikat, tetapi seringkali orang percaya tidak sepenuhnya mengenali 
lawatan malaikat ini. Tuhan telah memberikan agendaNya ke tangan 
para pembawa pesan api yang penuh iman ini. Komandan pasukan 
Tuhan telah memberikan penerangan ringkas kepada pasukan khusus 
malaikatNya. Para malaikat siap membantu setiap orang Kristen untuk 
menyelesaikan apa yang tertulis di surga di generasi ini.

Generasi orang percaya ini sekarang harus mendengar pesan khusus 
ini supaya mereka bisa menggenapi apa yang harus mereka lakukan 
bagi Kerajaan Allah. Generasi orang Kristen berikutnya membutuhkan 
orangorang percaya untuk memperhatikan pesan ini. Orangorang 
Kristen bertanggung jawab untuk mengubah sejarah, dan alat untuk 
mengubah sejarah adalah dengan menyampaikan pengetahuan akan 
Agenda Malaikat. Orang percaya harus kembali kepada kasih mulamula 
mereka karena pergerakan besar dan terakhir kemuliaan Bapa sudah 
dimulai; itu adalah tindakan terakhirNya memenuhi bumi dengan 
kemuliaanNya. Komandan kita, Yesus Kristus, ingin setiap orang 
Kristen di bumi hari ini tahu bahwa Ia datang segera, dan kita, orang 
Kristen, memiliki peran di waktu terakhir ini. Orangorang Kristen harus 
bekerja sama dengan malaikatmalaikat Tuhan dalam agenda ilahiNya 
sebelum hari kedatanganNya kembali yang besar dan mulia untuk mem
pelaiNya, gereja. Orang Kristen sekarang harus tahu Agenda Malaikat.

Kevin L. Zadai, Th. D. 
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BAB 1

Tabir Rahasia

Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia: 
“Sesungguhnya TUHAN ada di tempat ini,  

dan aku tidak menyadarinya.”

—Kejadian 28:16, NLT

Sementara membahas tentang malaikat dan misi mereka, saya 
ingin lebih dulu berbicara tentang strategi para malaikat untuk 
beroperasi secara rahasia. Apakah Anda tahu bahwa salah satu 

aspek penting operasi militer manapun adalah tabir rahasia? Menjaga 
unsur kejutan dan tembus pandang, sebanyak mungkin, dalam operasi 
apapun, menguntungkan pasukan militer. Oleh karena itu, sebagian 
besar operasi militer dilakukan secara rahasia. Allah yang Maha Tinggi 
dan operasi KerajaanNya juga berfungsi sama—misi rahasia penting 
bagi kemenangan atas kuasa kegelapan di dunia ini. 
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Para malaikat dianggap sebagai “pasukan khusus” dan memiliki 
tugas khusus dari cabang militer Kerajaan Surga. “Tuhan mengirim ma
laikatmalaikat dengan perintah khusus untuk melindungimu kemana
pun kamu pergi, membelamu dari segala kejahatan” (Mazmur 91:11 
TPT). Saya heran melihat betapa banyaknya yang sedang berlangsung 
di sekitar kita yang benarbenar tidak kita sadari atau ketahui. 

Jika Tuhan memberikan siapapun kemampuan untuk melihat ke 
alam roh sekarang, orang itu akan merendahkan diri ketika ia melihat 
banyaknya aktivitas malaikat. Mampu melihat ke alam roh benarbenar 
membantu setiap orang untuk berhenti mengkhawatirkan apapun 
yang sedang terjadi di dalam hidupnya sekarang. Setiap kita memiliki 
begitu banyak bantuan surgawi di sekeliling kita yang jika kita menya
dari apa yang sedang terjadi di alam roh, kita akan memiliki jauh lebih 
lebih banyak kepercayaan diri untuk memercayai bahwa Tuhan sendiri 
sedang bekerja untuk kita. Tuhan memiliki rencana khusus untuk umat
Nya. Rasul Paulus berkata, “’Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di 
dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang 
mengasihi Dia.’ Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, 
sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan halhal yang tersembunyi 
dalam diri Allah” (1 Korintus 2:910). Setiap orang Kristen harus mem
bangun suatu kepercayaan yang dalam pada kasih Bapa surgawi kita bagi 
kita dan kemampuanNya untuk menyelesaikan semua yang menjadi 
per hatian kita. Setiap kita harus memiliki pewahyuan mengenai kebe
naran ini sebelum kita bisa maju untuk berhasil dalam setiap area hidup 
kita. Dan Tuhan ingin agar hidup kita berhasil, khususnya bagi Kerajaan
Nya. 
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TUHAn, oLeH RoH-nyA,  
SeDAnG BeRKATA KePADA AnDA,  

“AKU MenGASIHIMU DenGAn KASIH  
yAnG KeKAL. AKU, DULU, MeMIKIRKAnMU 

DAn MenGHeMBUSKAnMU Ke DALAM 
KAnDUnGAn IBUMU. AKU MenULIS 

SeBUAH KITAB TenTAnG HARI-HARIMU 
SeBeLUM SATU HARI PUn TeRjADI! KAU 
ADA DALAM PeLUKAn-KU DAn KAU ADA 

DALAM RencAnA-KU. AKU AKAn 
MeMASTIKAn BAHwA SeMUA RencAnA-

KU UnTUKMU TeRjADI.  
KALAU SAjA KAU MAU PeRcAyA PADA-KU!  

(LIHAT MAZMUR 139:16.)

Menyingkapkan Alam Lain
Dalam alam roh, Tuhan memandang pada masa depan setiap kehidupan 
orang Kristen seakanakan masa depan itu adalah milikNya sekarang! 
Jadi, mengapa khawatir atau prihatin tentang masa depan? Bapa kita 
telah merencanakan bagi setiap anakNya sesuatu yang lebih baik dari
pada yang bisa direncanakan diri kita sendiri. Ada halhal yang diren
canakan bagi setiap orang Kristen yang diketahui para malaikat, tetapi 
itu disembunyikan dari setiap kita untuk saat ini. Saya takjub melihat 
kerumitan jalanjalan Tuhan dan betapa luar biasanya pemikiranNya 
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terhadap kita. Pemazmur menulis, “Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran
Mu, ya Allah! Betapa besar jumlahnya! Jika aku mau menghitungnya, itu 
lebih banyak dari pada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku ber
samasama Engkau” (Mazmur 139:1718.)

Saya ingat pertama kali saya berjumpa dengan malaikat. Peristiwa 
ini terjadi di musim semi 1982. Saya tidak berdoa untuk melihat malai
kat, ataupun saya secara khusus ingin melihat malaikat. Sebelumnya, 
saya telah merasakan bahwa para malaikat datang ke kamar saya semen
tara saya sedang berdoa. Saya sadar sepenuhnya akan keluarbiasaan ha
dirat para malaikat. Dan saya juga mengetahui sepenuhnya rasa takut 
akan Tuhan yang ada pada malaikatmalaikatNya. Oleh karena itu, saya 
tidak ingin melihat malaikat. 

Saya ingat mencari Tuhan dengan rajin pada waktu itu. Saya me
minta Tuhan untuk membantu saya menghadapi beban kerja dalam 
tugastugas kuliah saya. Saya meminta Tuhan menolong saya karena saya 
telah menyerahkan segalanya untuk mengikuti kuliah ini, dan saya harus 
menjaga nilai ratarata tertentu untuk tetap bisa ada dalam program ini. 
Saya berada dalam kamar yang gelap. Harap perhatikan bahwa pintu 
ke kamar asrama saya terkunci dua kali dengan kunci tambahan.

Saya ingat bahwa sementara saya mondarmandir di lantai, saya 
membuka mata saya sesekali supaya tidak menabrak sesuatu di ruangan. 
Saya mendekati pintu yang tertutup dan terkunci itu dan kemudian ber
balik berjalan ke arah lain menuju jendela. Saya melakukan ini terus
menerus selama berjamjam sementara saya berdoa dalam roh. Saya ingin 
pewahyuan yang ada dalam roh saya oleh Roh Kudus muncul dalam pe
ngertian saya. Saya benarbenar tidak peduli berapa lama yang dibutuh
kan untuk kebenaran tersebut muncul. Saya perlu sekali mendengar 
dari Tuhan.

Saya saat terus berdoa, saya mulai merasakan kemerdekaan rohani 
dalam roh di sekeliling saya, dan saya juga merasakan kemerdekaan ro
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hani di dalam seluruh diri saya. Ada saatsaat di mana ketika seseorang 
berdoa, ia bisa merasakan peperangan sedang berlangsung di sekeliling
nya. Lalu, tibatiba bisa menjadi jelas bahwa suatu terobosan telah da
tang. Udara kelihatan jernih dan orang tersebut merasa bebas berdoa, 
seakanakan ia bebas untuk bernafas sepenuhnya sekali lagi. Selama 
waktu doa ini, tibatiba, suatu gelombang kuasa yang besar melanda dia 
seperti gelombang dari samudera. Saya jatuh ke lantai di tengah kamar. 
Saya tidak bisa bergerak, tetapi entah bagaimana, saya bisa melihat kamar 
tersebut dengan mata rohani saya, bukan mata jasmani saya. Seakan
akan saya tergantung di atas tubuh saya. Saya bisa melihat satu malaikat 
besar berdiri di pintu masuk. 

Pintunya benarbenar terbuka! Rasanya mustahil, karena sebe lum
nya pintu itu dikunci dua kali. Saya masih belum bergerak saat saya me
nyaksikan malaikat tersebut mendekati saya. Ia menunduk dan meme
gang lengan saya. Ia mengangkat saya, dan saya mendapatkan kembali 
sebagian kekuatan saya. Saat saya berdiri di hadapan dia, saya mem
perhatikan pakaiannya. Dari atas sampai bawah, malaikat tersebut me
ngenakan seragam lengkap perwira Romawi. Ia tinggi sekali, mungkin 
sekitar 33,5 meter, dan beratnya mungkin 362 kg.

Ia berbicara dengan otoritas yang sedemikian rupa saat ia mulai 
berbicara kepada saya. Ia mengatakan bahwa ia telah datang atas nama 
Allah yang Maha Tinggi. Ia berkata, “Aku telah diutus dari hadirat Yang 
Maha Tinggi untuk memberitahumu bahwa kau harus memisahkan 
dirimu bagi Tuhan. Kau harus memisahkan dirimu dari beberapa teman
mu. Tidak lagi menghabiskan waktu dengan orangorang ini, karena me
reka bukan hanya tidak berada dalam kehendak Allah, tetapi juga me
reka akan dihakimi.”

Saat ia sedang berbicara kepada saya, saya melihat orangorang yang 
sedang ia bicarakan. Kelompok tersebut terdiri dari orangorang yang 
jumlahnya sekitar dua belas orang yang telah berteman dengan saya. 
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Malaikat tersebut mulai berbicara kepada saya tentang panggilan saya, 
tetapi kemudian ia diinterupsi oleh Roh Kudus. saya tidak bisa mende
ngar apa yang sedang dikatakan kepada dia oleh Roh Kudus, tetapi ia 
meng angkat tangannya untuk memberi isyarat kepada saya agar me
nunggu. Ia kemudian memberitahu saya bahwa ia tibatiba dipanggil 
ke tempat lain. Ia meminta saya untuk pergi ke ruang doa, yang harus 
me lewati lorong. Ia mengatakan bahwa Roh Kudus akan menggantikan 
dia menyelesaikan pesan tersebut. 

Saya tidak setuju dengan situasi ini. Saya terkesan dengan keindah
an malaikat ini. Ia lebih tinggi satu meter dari saya. Saya ingin ia terus 
berbicara kepada saya. Saya memandang dia dan memikirkan baju zirah
nya, yang sangat rumit dan indah. Kuasa yang datang dari makhluk ini 
begitu mengagumkan, dan reaksi yang wajar bagi saya jika saya ingin 
ia menyelesaikan pesannya karena tak seorang pun akan ingin ia pergi. 
Saya merasa aman karena otoritas yang saya rasakan di dalam malaikat 
ini. Ia berjalan dalam otoritas ilahi yang sedemikian rupa, dan kesadaran 
akan otoritasnya di dalam membuat saya semakin percaya pada perlin
dungan Tuhan. Saya kemudian berkata kepada malaikat itu, “Kau sudah 
di sini, jadi tolong selesaikan saja pesannya.” 

Mendengar ini, malaikat tersebut menjadi sangat keras pada saya, 
lebih keras daripada sebelumnya. “Aku bilang pergi ke ruang doa, dan 
lakukan sekarang!” katanya sambil berbalik dan menunjuk ke pintu 
ruang doa, yang ada di lorong. Kemudian malaikat tersebut berjalan de
ngan cepat ke lorong. Saat ia berjalan, ia tibatiba menghilang!

Enam bulan setelah pengalaman dengan malaikat ini, kedua belas 
teman itu semuanya dikeluarkan dari kampus karena kelakuan buruk. 
Seandainya saya tidak mendengarkan peringatan malaikat tersebut 
dari malam itu, saya pastinya akan dianggap terlibat dengan kelompok 
mereka, dan saya juga pasti akan dikeluarkan. Malaikat itu diutus untuk 
membantu saya mengerti sebuah situasi yang mungkin secara pribadi 
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tidak bisa saya duga jika malaikat tersebut tidak menyingkapkannya ke
pada saya. Malaikat itu juga tahu sepenuhnya apa yang akan terjadi pada 
orangorang ini dalam enam bulan selanjutnya. Apa yang sudah diketa
hui Allah disingkapkan kepada saya, dan malaikat itu diutus untuk 
memperingatkan saya.

Situasi ini menyingkapkan satu tujuan malaikat, yaitu mereka 
dikirim untuk membantu orangorang Kristen melakukan kehendak 
Allah. Saya sering bertanyatanya mengapa malaikat itu tidak mengun
jungi orangorang yang dikeluarkan tersebut untuk memperingatkan 
mereka tentang kelakuan buruk mereka. Namun, kelihatan sepertinya 
ia datang untuk menjawab doa yang sedang saya naikkan dalam roh. 
Saya sedang berdoa dalam roh tanpa mengetahui bahwa melalui doa
doa saya, Tuhan akan meresponi dan pastinya memberi saya informasi 
yang membantu mengenai masa depan saya. Informasi yang dising kap
kan malaikat tersebut membantu saya dalam hidup saya. Situasi ini jelas 
mendemonstrasikan satu alasan mengapa penting sekali untuk berdoa 
dalam roh sesering mungkin. Maksud saya, berdoa dalam roh juga di
sebut berdoa dengan bahasa roh, seperti yang disampaikan oleh rasul 
Paulus. Kelihatannya berdoa dalam roh dan aktivitas malaikat saling 
berhubungan. Saya telah mengalami beberapa kali kunjungan malaikat 
setelah berdoa dalam roh selama jangka waktu yang lama. 

Saya telah menceritakan serangkaian peristiwa dari hidup saya ini 
karena saya ingin orangorang Kristen mengerti bahwa ada dunia roh 
lainnya di sekitar kita yang tidak bisa selalu kita lihat. Itu disebut alam 
roh, alam di mana Roh Kudus memerintah dan berkuasa. Roh Kudus 
adalah penguasa dalam alam roh. 

Roh Kudus diberikan kepada setiap orang Kristen ketika ia lahir 
baru. Dua Korintus 5:17 menyatakan bahwa kita dilahirkan kembali dari 
Roh dan bahwa kita adalah manusia baru di dalam Yesus Kristus. “Yang 
lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.” Jadi jelas 
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bahwa Roh Kudus yang sama yang ada di dalam kita saat kelahiran baru 
adalah Roh Kudus yang sama yang membaptis kita untuk meluap dan 
memberi kita bahasa supernatural yang disebut bahasa lidah.

Berdoa dalam Roh
Rasul Paulus mengajar kita dalam Satu Korintus 14 bahwa ketika kita 
berdoa dalam bahasa roh, roh kita berdoa kepada Tuhan oleh pimpinan 
Roh Kudus. Dalam Roma 8:26, rasul Paulus mengatakan bahwa terka
dang kita tidak tahu bagaimana berdoa dengan akal budi kita, tetapi 
roh berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita berdoa dalam 
bahasa roh, kita sering memuji dan menyembah Tuhan. Ia juga menye
butkan dalam Satu Korintus 13 bahwa kita bisa berdoa dalam bahasa 
manusia dan bahasa malaikat oleh Roh. Rasul Yudas mengatakan bah
wa kita seharusnya berdoa dalam Roh Kudus, membangun diri kita di 
atas iman yang paling kudus sementara tetap dalam kasih Allah (lihat 
Yudas 1:20).

Yesus memberitahu saya secara pribadi bahwa berdoa dalam roh 
membuat kita bergerak dalam alam supernatural dan bahwa semua 
doa kita akan dijawab jika kita membiarkan proses berdoa dalam roh 
ini terjadi dalam daging. Jadi kita menyerahkan anggotaanggota kita, 
tubuh kita, dengan berdoa dalam bahasa roh. Dan seperti yang dikata
kan Paulus dalam Satu Korintus 14, ketika kita berdoa dalam roh, pi kir an 
kita tidak berbuah karena kita mendoakan dalam roh halhal yang 
tidak diketahui. Kita mungkin tidak mengerti dengan akal budi kita apa 
yang sedang kita doakan, tetapi doa kita sempurna, dan Tuhan bisa me
responi doadoa yang sempurna itu dengan mudah. Ini serupa dengan 
Satu Korintus 2 di mana Paulus mengatakan:
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Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa yang terdapat di dalam 

diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demi-

kian pulalah tidak ada orang yang tahu, apa yang terdapat di dalam 

diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh 

yang berasal dari Allah, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah 

kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada me reka 

yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia 

Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hik-

mat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima 

apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu 

kebodohan; dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya 

dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesu-

atu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab: “Siapakah yang 

mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia?” Tetapi 

kami memiliki pikiran Kristus. 

—1 Korintus 2:11-16

Oleh karena itu, kita bisa mulai menyadari betapa pentingnya dibap
tis Roh Kudus dengan bukti berbicara dalam bahasa roh. Ini jelas diajar
kan di seluruh Alkitab dan sering disebutkan dalam kitab Kisah Para 
Rasul. Kita adalah orang percaya setelah kita menerima keselamatan, 
dan kita diberikan kesempatan untuk dibaptis air, dan juga dibaptis Roh 
Kudus. Ketika Roh Kudus turun ke atas orangorang dalam kitab Kisah 
Para Rasul, mereka mulai berbicara dengan bahasa roh. Tindakan berbi
cara dengan bahasa roh dikenal, dan masih dikenal, sebagai bukti awal 
baptisan Roh Kudus.

Iblis melawan kebenaran tentang berbicara dalam bahasa roh ham
pir sebesar dengan topik lain manapun. Ini karena penting sekali bagi 
setiap orang percaya di harihari terakhir ini untuk dipenuhi dengan 
Roh dan berbicara dalam bahasa lidah sebagaimana yang diucapkan Roh. 
Berbicara dalam bahasa roh ada supaya kebenaran boleh diketahui dan 
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diproklamirkan melalui mulut Anda. Dalam kitab Yakobus, kita jelas 
diberitahu bahwa lidah adalah anggota tubuh yang mengendalikan 
seluruh tubuh. Jadi jika Roh Allah bisa menguasai lidah orang percaya, 
maka Roh Allah bisa menguasai hidup Anda. Itulah mengapa Roh Kudus 
menguasai lidah Anda ketika Anda dibaptis Roh Kudus. Selain itu, 
Roma 12:23 menyingkapkan bahwa jiwa tidak diselamatkan lewat 
pengalaman lahir baru, tetapi harus ditransformasi lewat pembaruan 
pikiran Anda oleh firman Tuhan. Pikiran, emosi, dan kehendak sese-
orang, ketiga bagian dari jiwa seseorang itu, harus diperbarui setiap hari 
dan dikuduskan lewat ketaatan kita kepada firman. 

Rasul Yakobus berbicara tentang lidah yang dinyalakan oleh api 
neraka dan bagaimana melalui Roh Kudus, lidah seseorang bisa dinya
lakan oleh Roh Kudus. Ketika lidah seseorang dinyalakan oleh Roh Kudus, 
ia mengucapkan kebenaran dalam kasih dan menggenapi tujuan yang 
untuknya gereja dibentuk. Tubuh kita bersama sebagai gereja Kristen 
menggambarkan tubuh Kristus. Roh Kudus di sini untuk menyatukan 
tubuh Kristus, gereja, sampai kita masuk ke dalam kepenuhan Dia yang 
membeli kita. Lihat kitab Efesus dan Kolose untuk kejelasan prinsip
prinsip ini. 

Oleh karena itu, siapapun bisa mengerti betapa pentingnya meng
izinkan diri sendiri beroperasi dalam dunia roh dengan menyerahkan 
anggotaanggota tubuh kepada Roh. Kita menyerahkan anggotaanggota 
kita dengan berbicara dalam bahasa roh. Kita juga harus berjalan dalam 
roh dengan menundukkan daging kita kepada Roh Allah. Dengan me
nyerahkan diri untuk berbicara dalam bahasa roh dan berjalan dalam 
Roh, kita bisa mulai beroperasi dalam alam yang tak terlihat di mana 
malaikatmalaikat menyelesaikan misi mereka. Ketika kita menyerah
kan mulut kita untuk berbicara dalam bahasa roh dan roh kita untuk 
berjalan dalam firman, kita mulai hidup menurut firman Tuhan setiap 
hari. Saat Anda mengucapkan kebenaran dalam doa yang dikirim dari 
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surga, yang memuat doa yang sempurna, roh Anda memperkatakan 
kebenaran. Ketika roh Anda memperkatakan kebenaran, malaikatma
laikat berkumpul di sekeliling Anda karena mereka tahu bahwa Anda 
telah terhubung sepenuhnya dengan misi mereka. Misi mereka adalah 
memastikan bahwa Anda memiliki apa yang Anda butuhkan untuk 
menjalani rencana dan tujuan Tuhan bagi hidup Anda di bumi ini.

Bekerja dengan Malaikat
Saat orang Kristen mulai memakai anggotaanggotanya, khususnya lidah, 
ia akan mendapati dirinya dalam kehendak Allah yang sempurna, be
kerja dengan malaikatmalaikat! Mungkin ini kelihatan sulit untuk 
dipercaya atau bahkan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Namun, 
ini adalah jenis kehidupan yang Allah ciptakan untuk kita jalani. Dan 
ini adalah tujuan yang untuknya malaikat diciptakan—untuk melan
carkan kehendak Tuhan bagi setiap orang Kristen, kepada setiap orang 
Kristen, dan di dalam setiap orang Kristen! Penulis Ibrani menjelaskan 
tujuan malaikat di dalam hidup kita demikian:

Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang 

diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh kesela-

mat an? Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah 

kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa arus. Sebab kalau firman 

yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, 

dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang 

setimpal, bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita menyia-nyiakan 

keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh 

Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan 

cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian 

mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai 
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penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus, yang dibagi-bagikan-Nya 

menurut kehendak-Nya.

—Ibrani 1:14-2:4

Selain itu, ada sejumlah kebenaran yang disingkapkan dalam kitab 
Ibrani yang atasnya kita harus berkonsentrasi. Kita perlu masuk ke 
dalam pola pikir baru mengenai Kerajaan Allah, pola pikir yang me
ngerti lima kebenaran mengenai makhluk malaikat ini. Tugas Anda di 
bumi ini sangat kuat dan termasuk bekerja dengan malaikat. Inilah 
lima kebenaran yang perlu dimengerti orang Kristen:

1. Pengarahan satu: Malaikat dikirim untuk melayani anakanak 
Tuhan.

2. Pengarahan dua: Kita harus sungguhsungguh mengerti kebenaran 
yang telah kita dengar supaya kita tidak menyimpang.

3. Pengarahan tiga: Apa yang diucapkan para malaikat itu kokoh. 
Mereka berbicara atas nama Tuhan. Oleh karena itu, apa yang 
diucapkan para malaikat adalah firman Tuhan. 

4. Pengarahan empat: Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan 
menerima ganjaran yang adil. Oleh karena itu, bagaimana kita 
akan luput jika kita mengabaikan keselamatan kita sendiri?

5. Pengarahan lima: Tuhan berbicara, dan kemudian apa yang telah 
Ia ucapkan diteguhkan oleh mereka yang telah mendengarnya. 
Tuhan juga meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda dan 
kuasa. Untuk meneguhkan firman-Nya, Tuhan memberi kesaksian 
atas apa yang telah kita dengar dan ucapkan dengan meneguhkan 
firman dengan tanda-tanda kuasa dan berbagai mukjizat dan 
karunia Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah.
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Sebagai orang Kristen, kita perlu mengerti sepenuhnya fakta bah
wa alam yang tak kasat mata di sekeliling kita semua lebih nyata dari
pada alam yang saat ini kita lihat dan alami. Roh Allah adalah Roh 
ke benaran. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan Yesus, Ia memimpin 
kita kepada segala kebenaran. Jika seseorang melakukan studi kata me
ngenai kata kebenaran, ia akan menemukan bahwa kebenaran diterje
mahkan sebagai kata “kenyataan.” Jadi, menyatakan bahwa kita me
miliki Roh Kudus dari kenyataan yang datang ke dalam hidup kita me lalui 
pengalaman lahir baru itu benar. Kemudian, kita dipenuhi sampai me
luap dengan Roh Allah sampai lewat mengalami baptisan Roh Kudus. 
Dalam Roma 8, Tuhan memberitahu orangorang Kristen bagaimana 
berserah kepada Roh dan bukan kepada daging. Ini penting supaya kita 
boleh berjalan dalam Roh dan menjalani seluruh hidup kita melalui 
pimpinan Roh Kudus. Dengan menjalani hidup yang dipenuhi Roh 
Allah, kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Saat kita, di keda
laman hati kita, menjadi sepenuhnya sadar akan prinsip hidup oleh Roh
Nya ini, kita mulai tahu sebuah sumber daya baru bagi kemenangan. 
Kita kemudian mulai menyadari bahwa ketika kita berdoa dalam roh, 
kita mendoakan kebenaran. Kita tahu bahwa kebenaran memerdekakan 
kita! Dan di mana ada Roh Allah, ada kemerdekaan! Ia yang telah dimer
dekakan Anak, benarbenar merdeka. 

Jadi kita bisa mempertimbangkan pengarahan satu, bekerja dengan 
para malaikat, mengerti bahwa malaikat telah dikirim untuk melayani 
kita. Tetapi mereka hanya akan melayani yang merupakan kehendak 
Allah bagi hidup kita dan bagi Kerajaan Allah. Jadi, apapun yang kita 
lakukan dalam sifat daging berlawanan dengan Roh Allah. Menurut 
Paulus, kita harus berserah kepada Roh sebagai anak Allah:

Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari 

daging; mereka yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari 

Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah 



14

A G e n D A  M A L A I K A T

hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan 

terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah; hal ini me-

mang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, tidak 

mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam da-

ging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. 

Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. 

Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati ka-

rena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika 

Roh Dia, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam 

di dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari 

antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu 

oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita 

ada lah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup me-

nurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati; 

tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, 

kamu akan hidup. Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak 

Allah.

—Roma 8:5-14 

Melalui perkataan Paulus oleh Roh yang berkuasa ini, kita bisa me
lihat bahwa Roh Kudus perlu bagi kehidupan Kristen kita. Roh Kudus 
membuat kita sanggup hidup sesuai dengan dorongan hatiNya dan 
pola pikirNya dan bukan menurut dorongan daging. Jadi para malaikat 
dikirim untuk melayani kita hanya saat kita berjalan dalam Roh. Sayang
nya, dan terlalu sering, upaya para malaikat dihabiskan untuk membe
reskan berbagai konsekuensi dari ketidaktaatan kita. Para malaikat 
kemudian harus bekerja untuk menghalangi kita dari bahaya karena 
kurangnya penundukan kita kepada Roh Kudus. Menurut penulis 
Ibrani, ketidaktaatan seharusnya tidak ditoleransi. Seperti yang sudah 
dinyatakan, ada ganjaran bagi mereka yang tidak taat atau memberontak 
terhadap jalanjalan Tuhan. Para malaikat sebenarnya yang terutama 
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tidak dikirim untuk memperbaiki berbagai situasi yang dihasilkan oleh 
ketidaktaatan atau pemberontakan kita. Tujuan sebenarnya para ma
laikat dikirim ke hidup kita adalah untuk bekerja dengan kita mem
bantu kita dalam melakukan pekerjaan Kerajaan Allah. Sayangnya, para 
malaikat seringkali harus membuangbuang waktu dan upaya mencoba 
memperbaiki berbagai situasi dalam hidup kita yang diciptakan oleh 
pemberontakan kita. Penting untuk diingat bahwa kita adalah anak 
Tuhan, dan oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa dipimpin oleh 
Roh sejalan dengan fakta bahwa para malaikat dikirim untuk melayani 
kita, anak Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan tujuan hidup kita bagi 
Tuhan di bumi ini dengan sukses.

Pengarahan dua ada kaitannya dengan tetap fokus dan konsentrasi 
pada tugas yang ada dan tidak menyimpang dari tugas yang Tuhan telah 
percayakan kepada kita. Para malaikat sangat berfokus dan memiliki pe
rintah tertentu yang mereka ikuti dengan tepat, seperti yang ditentukan 
oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memonitor berbagai aktivitas ma
lai kat untuk memastikan bahwa semua yang kita lakukan terkoordinasi 
sepenuhnya dengan maksud Tuhan. Selama seorang anak Tuhan mela
kukan hal yang sama—mengizinkan Roh Allah memerintah manusia 
batiniah seseorang, melaksanakan perkataan Tuhan dengan tepat se
bagaimana yang diminta kepadanya—segalanya berjalan baik. Tetapi 
jika orang Kristen mulai menyimpang dari rencana semula, mulai ber
dosa dan tidak taat, maka ia bisa mendukakan Roh. Ketika seseorang 
mendukakan Roh Kudus, para malaikat tidak bisa membantu seseorang 
untuk menggenapi rencana Allah karena orang Kristen tersebut tidak 
taat dan berdosa. Bahkan malaikat Tuhan dalam Perjanjian Lama bisa 
didukakan. Para malaikat memiliki hak untuk menghakimi orangorang 
Israel ketika mereka bergerak dalam ketidaktaatan.
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Sesungguhnya Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, 

untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke 

tempat yang telah Kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan de-

ngarkanlah perkataannya, janganlah engkau mendurhaka kepadanya, 

sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab nama-Ku ada 

di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan per-

kataannya, dan melakukan segala yang Kufirmankan, maka Aku akan 

memusuhi musuhmu, dan melawan lawanmu. Sebab malaikat-Ku akan 

berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang 

Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus, dan Aku 

akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada 

allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru 

perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali 

patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka 

haruslah kauremukkan sama sekali.

—Keluaran 23:20-24

Jelasnya, perikop di atas menyingkapkan bahwa Tuhan ingin kita 
taat dan berjalan dengan Dia. Malaikat yang dipersiapkan untuk me
nyertai mereka dijelaskan tentang kehendak Tuhan yang sempurna.

Meskipun malaikat itu tidak selalu terlihat bagi orangorang 
Israel, ada sebuah agenda yang tersembunyi—malaikat tersebut ditu
gas kan untuk membawa mereka ke negeri yang Tuhan telah persiapkan 
untuk mereka. Kita harus selalu ingat bahwa meskipun malaikat tidak 
selalu terlihat, Tuhan meminta orangorang untuk menyadari malaikat, 
menaati suaranya, dan tidak menggusarkan dia. Oleh karena itu, de
ngan contoh ini kita tahu bahwa kita tidak perlu menggusarkan para 
malaikat. Bahkan Tuhan lebih jauh mengatakan bahwa kita sebaiknya 
menaati dia karena ia tidak akan mengampuni berbagai pelanggaran 
yang sedemikian rupa karena nama Tuhan ada di dalam dia. Hal baik 
tentang malaikat dalam situasi ini adalah Tuhan dengan jelas menya
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takan bahwa jika Anda menaati malaikat, Tuhan mengatakan Ia akan 
menjadi musuh bagi musuhmusuh kita dan juga lawan bagi semua lawan 
kita. Malaikat akan mendahului mereka dan menghabisi musuhmu
suh mereka. Tuhan telah berjanji bahwa para malaikat ini akan mem
bantu menggulingkan musuhmusuh kita dan merobohkan pilarpilar 
rahasia yang menopang musuhmusuh kita. Jelas bahwa bekerja dengan 
para malaikat adalah sesuatu yang benarbenar terjadi bagi mereka 
yang memilih untuk berjalan dalam roh. Kita seharusnya tidak menjadi 
lemah atau menahan diri dari panggilan dan misi Tuhan. Kita harus per
caya bahwa para malaikat hadir untuk menolong kita ketika kita mela
kukan apa yang Tuhan telah tetapkan untuk kita lakukan. 

Dan sekarang ke pengarahan ketiga. Fase ini berfokus pada apa yang 
para malaikat ucapkan. Kita perlu sadar bahwa para malaikat berbicara 
untuk Allah. Apa yang diucapkan malaikat itu kokoh. Karena mereka 
berbicara atas nama Tuhan, perkataan mereka adalah firman Tuhan, dan 
oleh karenanya harus dianggap serius. Jika orang Kristen ingin malaikat 
melayani dia, dan jika orang Kristen ingin termasuk dalam rencana dan 
tujuan Tuhan dengan para malaikat, ia harus menanggapi perkataan para 
malaikat dengan serius. Jangan menganggap enteng kunjungan malai
kat. Partisipasi mereka dengan seseorang dalam memperluas pemberi
taan injil dan Kerajaan Allah di bumi adalah hal yang sangat serius bagi 
Tuhan dan juga para malaikatNya. Dan juga selalu ada kemungkinan 
bahwa malaikat yang ditugaskan kepada seseorang saat ini di alam ma
laikat mungkin adalah malaikat di bawah peran orang itu dalam peme
rintahan Yesus Kristus selanjutnya, di kerajaan seribu tahunNya. Oleh 
karena itu, penting untuk mengembangkan hubungan yang sehat 
sekarang dengan para malaikat yang telah datang untuk menolong 
seseorang saat ini. Penting untuk menghargai perkataan mereka dan 
tindakan mereka, karena melakukannya berarti menabur ke dalam hu
bungan masa depan seseorang dengan mereka. Sangat mungkin bahwa 
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malaikatmalaikat itu akan melayani orang yang sama untuk sela
manya.

Pengarahan keempat bekerja dengan para malaikat mencakup ber
tanggung jawab untuk memperhatikan perintahperintah Tuhan dan 
juga perintahperintah para malaikat yang kita terima. Alkitab dengan 
jelas mengatakan dalam Ibrani 2:23 bahwa “…setiap pelanggaran dan 
ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita 
akan luput, jikalau kita menyianyiakan keselamatan yang sebesar itu …” 
Jadi sangat jelas bahwa kita harus memperhatikan keselamatan kita sen
diri, dan juga tuaian orang lain yang datang ke dalam Kerajaan. Kita harus 
bekerja dengan para malaikat supaya orang lain boleh masuk dan me
nikmati keselamatan juga. Para malaikat bekerja di balik layar untuk 
melayani kita. Pelayanan malaikat mencakup membawa orangorang 
ke dalam kerajaan Allah. Mereka senang dengan keselamatan manusia. 
Yesus berbicara tentang ini dalam pelayananNya ketika Ia berkata, 
“Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-
malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat [mengubah 
pikirannya dengan lebih baik, sungguhsungguh mengubah jalan
jalannya, dengan membenci dosadosanya di masa lalu” (Lukas 15:10, 
AMPC).

Ingatlah bahwa kita bukan hanya perlu mendengar firman Tuhan, 
tetapi juga menerima dan menaati firman Tuhan. Para malaikat terlibat 
dalam mengucapkan dan melakukan firman Tuhan. Sungguh hal yang 
menakjubkan termasuk sebagai bagian dari pergerakan Allah di hari 
terakhir ini. Mari kita tidak menjadi seperti mereka yang mendengar 
dan tidak memperhatikan. Menurut Alkitab, kita harus tahu betapa pen
tingnya menaati malaikat. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita diberi
tahu, “Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh ma
laikatmalaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya” (Kisah Para Rasul 
7:53).
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Pengarahan kelima dan terakhir menurut kitab Ibrani adalah bah
wa Tuhan berbicara dan kemudian itu diteguhkan oleh mereka yang 
telah mendengarnya. Ketika Tuhan mulai meneguhkan firman-Nya 
dengan tindakantindakan, bekerja dengan para malaikat kemudian 
menjadi terbukti dan menggairahkan. Dalam kitab Kisah Para Rasul, 
terbukti bahwa Tuhan menyertai orang percaya karena tandatanda dan 
kuasa mengikuti mereka, meneguhkan apa yang diberitakan. Konon 
orangorang percaya di zaman Yesus, langsung setelah kenaikanNya, 
“Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah 
Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Merekapun pergilah mem
beritakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan mene guh-
kan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya” (Markus 16:19
20). Di balik layar, para malaikat adalah bagian dari banyak tanda dan 
kuasa yang terjadi ketika seseorang bersaksi tentang Yesus.

Penting sekali untuk menangkap lima pengarahan ini agar me
ngerti dan mulai mengalami dunia para malaikat beroperasi di bawah 
tabir rahasia. Mereka adalah sesama pelayan yang telah dikirim untuk 
melayani kita. Mereka tidak ingin mendapatkan pujian atas apapun 
yang mereka lakukan. Keinginan mereka adalah agar Yesus dan Allah 
Yang Maha Tinggi mendapatkan kemuliaan dari apapun yang mereka 
lakukan untuk Tuhan.

Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semua-

nya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di 

depan kaki malaikat, yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku, 

untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku: “Jangan berbuat de-

mikian! Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-sauda-

ramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan 

kitab ini. Sembahlah Allah!” Lalu ia berkata kepadaku: “Jangan meme-

teraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya 

sudah dekat. Barangsiapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat 
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jahat; barangsiapa yang cemar, biarlah ia terus cemar; dan barangsiapa 

yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran; barangsiapa yang kudus, 

biarlah ia terus menguduskan dirinya!”

—Wahyu 22:8-11 

waktu untuk Sadar
Yakub mengalami alam malaikat yang tak kasat mata ini yang dising
kapkan kepada dia suatu hari saat ia berbaring untuk beristirahat. Yakub 
akan menemukan bahwa ada lebih banyak yang sedang berlangsung di 
sekeliling dia daripada yang ia lihat. Ia adalah bagian dari rencana Tuhan 
bagi seluruh umat manusia. Bahkan, Allah Yang Maha Tinggi meng ekspre
 sikan rencana ini kepada kakeknya, Abram, selama suatu lawat an di tem
pat yang sama. Tempat itu adalah Betel. Bertahuntahun se be lum nya, 
Abram mengalami apa yang diberitahu dalam Kejadian 12 dan 13:

Ketika itu TUHAN menampakkan diri kepada Abram dan berfirman: 

“Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.” Maka didiri-

kannya di situ mezbah bagi TUHAN yang telah menampakkan diri ke-

padanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur 

Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di 

sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi TUHAN dan 

memanggil nama TUHAN.

—Kejadian 12:7-8

Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari 

Tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, 

antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di 

sana; di situlah Abram memanggil nama TUHAN.

—Kejadian 13:3-4
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Sangat menarik, menyadari bahwa banyak yang telah mendahului 
kita yang telah membangun mezbah dan memisahkan diri mereka sen
diri untuk kehendak Tuhan. Dan meskipun mezbahmezbah itu mung
kin tidak lagi didirikan seperti yang dahulu di alam jasmani ini, pem
bangunan mezbahmezbah itu menyebabkan sesuatu yang rohani 
terjadi yang membuka pintu masuk ke surga. Jadi Yakub mengambil 
salah satu batu tersebut yang mungkin dipakai oleh kakeknya, berta
huntahun sebelum waktu itu, untuk mezbah. Yakub menggunakan batu 
itu sebagai bantal. Pengurapan Tuhan ada di dalamnya karena batu itu 
memiliki arti bagi Tuhan. Batu itu dulu merupakan potongan dari sebuah 
mezbah rahasia yang dibangun oleh seorang manusia (Abram) yang 
memercayai Tuhan dan melihat Dia yang tak terlihat (lihat Ibrani 11:27).

Yakub tampak telah berada dalam kondisi yang sama seperti yang 
dialami orangorang Kristen hari ini. Kita telah melupakan warisan yang 
ada dalam silsilah rohani kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, mes
kipun kita mungkin mengembara di padang gurun mencari kehen dak 
Allah, kita juga harus sadar bahwa ketika kita duduk untuk beristi ra hat, 
kita sebenarnya mungkin memakai batu rahasia yang dipakai un tuk mem
buka alam surgawi. Setiap kita akan sampai ke titik puncak—waktu di 
mana kita selesai dengan pekerjaan kita sendiri di padang gu run hidup 
kita. Kita bisa berbaring untuk beristirahat, dan kita mungkin mendapati 
diri kita di pintu masuk surga. Para malaikat ada di sekeli ling, dan kita ha rus 
siap untuk menerima informasi mengenai sebuah misi rahasia:

Maka Yakub berangkat dari Bersyeba dan pergi ke Haran. Ia sampai di 

suatu tempat, dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. 

Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipa-

kainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 

Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujung-

nya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun 

naik di tangga itu. Berdirilah TUHAN di sampingnya dan berfirman: 


