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PEMURNIAN
DI AKHIR ZAMAN

INTRO:

Kitab Ezra diakhiri dengan suatu komitmen yang sangat
kuat dan penting. Orang Israel berkomitmen untuk siap
dimurnikan tanpa menunda-nunda!
Ezra adalah seorang yang bertekad untuk meneliti, 
melakukan, dan mengajar Firman Allah. Sehingga hasilnya
adalah api cinta akan Firman Allah yang membara dan 
membakar semua orang untuk juga mencintai Tuhan.
Pemurnian adalah suatu proses yang tidak nyaman bagi
siapapun. Namun itulah hasil dari pekerjaan Firman Allah 
dalam kehidupan orang beriman.

2 Timotius 3 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah 
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk
mendidik orang dalam kebenaran. 17 Dengan demikian
tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk
setiap perbuatan baik. 
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Mari bersama melihat proses pemurnian yang terjadi di 
zaman Ezra dalam skala nasional. Mari bersiap untuk api
pemurnian di akhir zaman.
Dan mari memberikan tanggapan yang baik untuk proses 
pemurnian yang unik dan didesain secara khusus bagi kita
masing-masing satu per satu.
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BENIH YANG KUDUS
EZRA 9
1 Sesudah semuanya itu terlaksana
datanglah para pemuka mendekati
aku dan berkata: "Orang-orang Israel 
awam, para imam dan orang-orang 
Lewi tidak memisahkan diri dari
penduduk negeri dengan segala
kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, 
orang Het, orang Feris, orang Yebus, 
orang Amon, orang Moab, orang 
Mesir dan orang Amori.
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EZRA 9
2 Karena mereka telah mengambil
isteri dari antara anak perempuan
orang-orang itu untuk diri sendiri dan 
untuk anak-anak mereka, sehingga
bercampurlah benih yang kudus 
dengan penduduk negeri, bahkan
para pemuka dan penguasalah yang 
lebih dahulu melakukan perbuatan
tidak setia itu."

BENIH YANG KUDUS

Ada suatu masalah di antara umat Tuhan ketika mereka
memulai kehidupan yang baru setelah pembuangan. 
Beberapa di antara mereka sadar akan adanya masalah, 
namun mereka tidak memiliki kekuatan untuk
membereskannya!
Masalah yang terjadi bukan sekedar tentang kawin campur
dengan bangsa kafir, melainkan lebih dari itu, yakni: benih
yang kudus ada dalam bahaya!

‘Burung-burung’ sedang memangsa benih-benih yang 
kudus! Namun mereka tidak punya kekuatan untuk
mengusir burung-burung tersebut. Sampai akhirnya Ezra 
datang dan mengetahui masalah yang ada.

Back to last Sunday about “The 3 Steps to Go to the Next 
Level”, without the power of God’s word, people may only 
know the problem, they may only aware there is 
something wrong with their life, but they just stopped 
there and go nowhere. Praise God! Ezra was there, with 
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the power of God’s Word with him, so that they were 
together able to move forward to the next level. Not only 
diagnose the problem, but also cure it completely!

What was the main problem they had? THE HOLY SEED!
Holiness is the highest calling for all believers. Paul wrote: 
“For God did not call us to uncleanness, but in holiness 
1Thes.4:7.” Peter also wrote: As He who called you is holy, 
you also be holy in all your conduct, because it is written, 
“Be holy, for I am holy 1Pet.1:15-16.” And indeed, this is 
also the main target for the devil to attack! Praise God, 
that Ezra then taught believers how to tackle that problem.

1Tes.4:7 Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa
yang cemar, melainkan apa yang kudus. 

1Petrus 1:15-16 15 tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di 
dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang 
telah memanggil kamu,
16 sebab ada tertulis: Kuduslah kamu, sebab Aku kudus.

Holiness is explained as a seed. The Word of God is a seed 
Luk.8:11. Believers are born again, not of corruptible seed 
but incorruptible, through the word of God which lives and 
abides forever 1Pet.1:23. The seed is powerful, but it also 
start with small size so that we can experience how the 
grace of God will involve us to do the amazing growth!

We must always be careful with the birds, otherwise the 
holy seed will be mixed with the uncleanness and then 
have no effect!
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Luk.8:11 Inilah arti perumpamaan itu: Benih itu ialah
firman Allah.

1Pet.1:23 Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari
benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh 
firman Allah, yang hidup dan yang kekal.
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GEMETAR KARENA FIRMAN
Jangan memadamkan Roh!

EZRA 9 3 Ketika aku mendengar perkataan itu, 
maka aku mengoyakkan pakaianku dan 
jubahku dan aku mencabut rambut kepalaku
dan janggutku dan duduklah aku tertegun.
4 Lalu berkumpullah kepadaku semua orang 
yang gemetar karena firman Allah Israel, 
oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang 
buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun
sampai korban petang.

PINEHAS
BILANGAN 25 7 Ketika hal itu

dilihat oleh Pinehas, anak
Eleazar, anak imam Harun, 
bangunlah ia dari tengah-

tengah umat itu dan 
mengambil sebuah tombak di 

tangannya, 
8 mengejar orang Israel itu

sampai ke ruang tengah, dan 
menikam mereka berdua, 

yakni orang Israel dan 
perempuan itu, pada perutnya. 

Maka berhentilah tulah itu
menimpa orang Israel.

PINEHAS
BILANGAN 25 7 Ketika hal itu

dilihat oleh Pinehas, anak
Eleazar, anak imam Harun, 
bangunlah ia dari tengah-

tengah umat itu dan 
mengambil sebuah tombak di 

tangannya, 
8 mengejar orang Israel itu

sampai ke ruang tengah, dan 
menikam mereka berdua, 

yakni orang Israel dan 
perempuan itu, pada perutnya. 

Maka berhentilah tulah itu
menimpa orang Israel.

PINEHAS

BILANGAN 25 12 Sebab itu
katakanlah: Sesungguhnya Aku

berikan kepadanya
perjanjian keselamatan

yang dari pada-Ku 
13 untuk menjadi perjanjian

mengenai keimaman selama-
lamanya bagi dia dan bagi

keturunannya, karena ia telah
begitu giat membela Allahnya

dan telah mengadakan
pendamaian bagi orang Israel." 

PINEHAS

BILANGAN 25 12 Sebab itu
katakanlah: Sesungguhnya Aku

berikan kepadanya
perjanjian keselamatan

yang dari pada-Ku 
13 untuk menjadi perjanjian

mengenai keimaman selama-
lamanya bagi dia dan bagi

keturunannya, karena ia telah
begitu giat membela Allahnya

dan telah mengadakan
pendamaian bagi orang Israel." 

That was something unusual happened! The problem 
already happened for years, but no one reacted just like 
Ezra!

The heart of Ezra was just so meek so that he could feel
the heart of God as well! Ezra tore his garment, and his 
robe, he plucked out his hair and beard, and sat down 
astonished. While other might underestimate that 
condition, Ezra took it as serious as how God saw that! 
Indeed, God is always looking for believers with that same 
heart!

The Bible also made a special note about Phinehas, the 
super great grandfather of Ezra Ezr.7:1-5! While all people 
did not give any response for the problem that hurt the 
heart of God, Phinehas acted so valiantly for the sake of 
God! And truly God is looking for everyone who still have a 
good response toward the Word of God.
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2Chron.16:9 For the eyes of the Lord run to and fro
throughout the whole earth, to show Himself strong on 
behalf of those whose heart is loyal to Him. 

2Tawarikh 16:9 
9 Karena mata TUHAN menjelajah seluruh bumi untuk
melimpahkan kekuatan-Nya kepada mereka yang 
bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah
berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau
akan mengalami peperangan." 

The Holy Spirit will stir our heart, and the same Holy Spirit 
will also make us tremble at His words. How would we 
response to that? Paul wrote: Do not quench / extinguish 
the Spirit 1Thes.5:19.

1Tesalonika 5:19
19 Janganlah padamkan Roh,
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KOREKSI dan
KEBANGUNAN ROHANI
EZRA 10
1 Sementara Ezra berdoa dan mengaku dosa, 
sambil menangis dengan bersujud di depan
rumah Allah, berhimpunlah kepadanya
jemaah orang Israel yang sangat besar
jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-
anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. 
2 Maka berbicaralah Sekhanya bin Yehiel, dari
bani Elam, katanya kepada Ezra: "Kami telah
melakukan perbuatan tidak setia terhadap
Allah kita, oleh karena kami telah
memperisteri perempuan asing dari antara
penduduk negeri. Namun demikian sekarang
juga masih ada harapan bagi Israel.

EZRA 10
3 Marilah kita sekarang mengikat

perjanjian dengan Allah kita, bahwa
kita akan mengusir semua

perempuan itu dengan anak-anak
yang dilahirkan mereka, menurut

nasihat tuan dan orang-orang yang 
gemetar karena perintah Allah kita. 

Dan biarlah orang bertindak
menurut hukum Taurat. 

4 Bangkitlah, karena
hal itu adalah tugasmu. 

Kami akan mendampingi engkau. 
Kuatkanlah hatimu, 
dan bertindaklah!" 

EZRA 10
3 Marilah kita sekarang mengikat

perjanjian dengan Allah kita, bahwa
kita akan mengusir semua

perempuan itu dengan anak-anak
yang dilahirkan mereka, menurut

nasihat tuan dan orang-orang yang 
gemetar karena perintah Allah kita. 

Dan biarlah orang bertindak
menurut hukum Taurat. 

4 Bangkitlah, karena
hal itu adalah tugasmu. 

Kami akan mendampingi engkau. 
Kuatkanlah hatimu, 
dan bertindaklah!" 

The work of the Holy Spirit then went bigger and bigger 
until a very large assembly of people gathered with Ezra. 
The fire of revival was ignited through Ezra and then it 
burnt up more people around him that tremble together 
at the Word of God, and then it drew more and more 
people closer to the movement of crying, they wept very 
bitterly, and indeed it was the mighty work of the Holy 
Spirit that rebuke people while at the same time prepared 
them for the great revival!

And a person named Shechaniah responded very well to 
what was happening with them, and he shouted out loud, 
acknowledged his sin, and he declared a hope! He 
responded wonderfully and encouraged people around 
him to make the same response. Your response toward 
God’s heart will bless other people!

It is always the continuous work of the Holy Spirit to 
convict the world of sin, and of righteousness, and of 
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judgment Jn.16:8 so that believers may always walk in the 
true holiness!

Yohanes 16:8
8 Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan 
dosa, kebenaran dan penghakiman;
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3 BULAN PEMURNIAN

EZRA 10 16 Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan
melakukannya. Maka imam Ezra memilih beberapa orang, 
kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum
keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari
pertama bulan kesepuluh mereka bersidang untuk
menyelidiki perkara itu,
17 dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang 
yang memperisteri perempuan asing itu pada hari pertama
bulan pertama.
19 Dengan memegang tangan, mereka itu berjanji
akan mengusir isteri mereka. Dan mereka
mempersembahkan seekor domba jantan dari
kawanan kambing domba sebagai korban penebus
salah karena kesalahan mereka.

Laporan Mengoyak
baju

Gemetar & 
menangis

Bangkit & 
bertindak

MATIUS 5

29 Maka jika matamu yang kanan
menyesatkan engkau, cungkillah dan 

buanglah itu, karena lebih baik
bagimu jika satu dari anggota

tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu
dengan utuh dicampakkan ke dalam

neraka. 
30 Dan jika tanganmu yang kanan

menyesatkan engkau, penggallah dan 
buanglah itu, karena lebih baik
bagimu jika satu dari anggota

tubuhmu binasa dari pada tubuhmu
dengan utuh masuk neraka.

MATIUS 5

29 Maka jika matamu yang kanan
menyesatkan engkau, cungkillah dan 

buanglah itu, karena lebih baik
bagimu jika satu dari anggota

tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu
dengan utuh dicampakkan ke dalam

neraka. 
30 Dan jika tanganmu yang kanan

menyesatkan engkau, penggallah dan 
buanglah itu, karena lebih baik
bagimu jika satu dari anggota

tubuhmu binasa dari pada tubuhmu
dengan utuh masuk neraka.

Can you imagine if your pastor ask your sins one by one? 
And then keep questioning about your commitment and 
also the practical things about the solutions!

It was the process that happened in the days of Ezra, and it 
is called the purification process! It took about 3 months 
to finish questioning every single men who had taken 
pagan wives! It must be a very difficult for them to 
acknowledge sins and even more difficult to leave it away. 
But the purification process will never happen if people 
just want to it half way!

At the Old Testament, somehow divorce was let to be 
happened, but Jesus said: “Because of the hardness of 
your hearts, Moses permitted you to divorce your wives, 
but from the beginning it was not so Mat.19:8.” What the 
believers must follow in the setting of living in the grace of 
Christ in the New Testament era is this: 
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Matius 19:8
8 Kata Yesus kepada mereka: "Karena ketegaran hatimu
Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak
semula tidaklah demikian. 

1Korintus 7:12-16
12 Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: 
kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak
beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama
dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.
13 Dan kalau ada seorang isteri bersuamikan seorang yang 
tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama
dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu.
14 Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh 
isterinya dan isteri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh 
suaminya. Andaikata tidak demikian, niscaya anak-anakmu
adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-
anak kudus.
15 Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, 
biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau
saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk
hidup dalam damai sejahtera.
16 Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, 
apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau
bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah
engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?
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“SAYA SIAP
DIMURNIKAN.”
DANIEL 12 9 Tetapi ia
menjawab: "Pergilah, Daniel, 
sebab firman ini akan tinggal
tersembunyi dan termeterai
sampai akhir zaman. 
10 Banyak orang akan disucikan
dan dimurnikan dan diuji, 
tetapi orang-orang fasik akan
berlaku fasik; tidak seorangpun
dari orang fasik itu akan
memahaminya, tetapi orang-
orang bijaksana akan
memahaminya. 

AMSAL 17:3
Kui adalah untuk melebur
perak dan perapian untuk

melebur emas, tetapi
Tuhanlah yang menguji hati.

YESAYA 1:25
Aku akan bertindak terhadap

engkau: Aku akan memurnikan
perakmu dengan garam soda, dan 
akan menyingkirkan segala timah

dari padanya.

MALEAKHI 3:2
Siapakah yang dapat tahan akan hari
kedatangan-Nya? Dan siapakah yang 

dapat tetap berdiri, apabila Ia
menampakkan diri? Sebab Ia seperti api
tukang pemurni logam dan seperti sabun

tukang penatu. 

MALEAKHI 3:3
Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan

dan mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan
orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas

dan seperti perak, supaya mereka menjadi
orang-orang yang mempersembahkan korban 

yang benar kepada TUHAN. 

2Timotius 3:16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah 
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk
mendidik orang dalam kebenaran. 

Amsal 17:3 Kui adalah untuk melebur perak dan perapian
untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. 

Yesaya 1:25 Aku akan bertindak terhadap engkau: Aku
akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan
menyingkirkan segala timah dari padanya.  

Maleakhi 3:2 Siapakah yang dapat tahan akan hari
kedatangan-Nya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri, 
apabila Ia menampakkan diri? Sebab Ia seperti api tukang
pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. 
3 Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan 
mentahirkan perak; dan Ia mentahirkan orang Lewi, 
menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, 

7



supaya mereka menjadi orang-orang yang 
mempersembahkan korban yang benar kepada TUHAN. 
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