
 
H.12.C.B 

ARTI ROHANI DARI TULISAN: NAFTALI 
Di sini nama: Naftali diukir seperti 
ukiran meterai(timbul).  
Mengapa yang dipakai disini adalah 
nama Naftali? Kita melihat arti Naftali 
dari arti nama waktu lahir, lalu dari 
nubuatan berkat Yacob dan Musa. 
 

H.12.C.B.1. KEJ 30:8.  
KELAHIRAN NAFTALI. 

Ini anak Yacob ke-6 (dari Lea, Bilha) 
yang bergumul keras, penuh dengan 
kesukaran, penderitaan sampai akhir-
nya menang, lalu lahirlah Naftali. 

Kita bergumul bukan dengan sau-
dara2 kita, tetapi dengan iblis (Ef 6:12) 
dan daging (yang di pihak iblis Yoh 
3:19). Ikut Tuhan berarti terus menerus 
menyangkal diri Luk 9:23, daging harus 
terus menerus dimatikan, dikatargeo 
Rom 6:6. Kalau daging tidak dimatikan, 
ia akan menyeret kita dalam dosa Yak 
1:14, jatuh dalam dosa dan terikat jadi 
hamba dosa. Jangan sampai kembali 
jadi hamba dosa, tetapi tetap merdeka 
untuk selamanya Yoh 8:36, Gal 5;1. 
Orang yang mengasihi Allah, terus 
menerus mematikan daging, sehingga 
kasihnya tidak berkurang, tetapi tum-
buh, sebab daging dan roh itu ber-
tentangan Gal 5:16-17. Kalau daging 
dimatikan, roh jadi kuat, tumbuh dan 
tandanya kasih kita akan bertumbuh 
makin lama makin besar kepada Tuhan 
Yesus. 

Begitulah cara untuk tumbuh, yaitu 
terus bergumul dengan daging, dan 
iblis, terus limpah dengan 7 KPR, se-
hingga terusmenang, bahkan jadi lebih 
dari pemenang, sehingga rohani bisa 
tumbuh, yaitu kasih Kristus ber-tam-
bah2 makin lama makin penuh seperti 
Kristus. 
 

H.12.C.B.2 
ARTI ROHANI  

DARI NUBUAT BERKAT YACOB 
Ini tertulis dalam: Kej 49:21.   Naftali 
itu: 
a. Rusa betina yang lepas, bebas, dan  
b. ia melahirkan anak2nya yang kuat 
dan indah2.  
 
a. NAFTALI SEPERTI RUSA BETINA. 
Apa yang khas dari rusa betina ini? 
2Sam 22:34. 
 
* Kaki rusa. 
Tampaknya biasa saja, kecil, tidak 
sebesar kakibabi, tetapi terkenal lari-
nya cepat sekali! Ia selalu siap, ia tidak 
pernah lambat. Kalau keadaan sekitar-
nya mulai mencurigakan dan ia merasa 
harus segera pergi, maka seketika itu-
pun larilah ia dan selamat. Inilah orang 
yang cepat lari dari dosa Ams 22:3, 
maka  ia lepas dari jerat dosa. Inilah 
orang2 yang patuh dengan segera pada 
pimpinan Tuhan berlari dari dosa dan 
segera siap melakukan kehendak 

Tuhan. Yes 6:8. Ini orang yang patuh, 
tidak membantah, tidak melawan. Di-
suruh, langsung berangkat. Selalu siap, 
selalu dengar2an, bahkan ini sudah 
menjadi prinsip hidupnya, pokok hidup-
nya untuk melakukan kehendak Bapa 
seperti Putra manusia di atas bumi Ibr 
10:7. Langsung, cepat, segera ditaati-
nya kehendak Allah. Ams 14:14. Ha-
tinya dikeyangkannya dengan berbuat 
barang yang patut. Memang mula2 
tidak mudah untuk patuh dengan se-
gera setiap saat, sebab kehendak Allah 
selalu bertentangan dengan kehendak 
daging Gal 5:17. Tetapi orang yang 
cinta Tuhan, matikan suara dagingnya 
(menyalibkannya), dan makin lama ia 
makin mahir, sehingga ketaatan tidak 
lagi jadi beban, tetapi menjadi kesu-
kaannya, seperti Daud Maz 40:9a. 
Orang yang cinta Tuhan itu suka 
melakukanFirmanNya Yoh 14:21,23.  

Hidupnya ini bukannya untuk 
dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus Fil 
1:21. Seperti Paulus yang hidup se-
mata2 untuk Tuhan, bahkan juga mati 
untuk Tuhan Rom 14:8. Tidak heran 
kalau Tuhan berkenan akan hidupnya 
dan Paulus dipermuliakan di hadapan 
Tuhan sesuai dengan Yoh 12:26. Jangan 
seperti hamba yang malas, disuruh ke 
sana tapi belok ke sini, mampir di situ. 
Diperintahkan sesuatu, alasannya ada2 
saja. Kalau toh dikerjakan begitu berat 
rasanya, tanpa semangat, dengan mu-
ka muram dan banyak omelan. Dipang-
gil mendekat, lamban sekali. Begitu 
malas, begitu keras tengkuk, melawan, 
memberontak, selalu menurut maunya 
sendiri, sekehendaknya sendiri, tidak 
terlalu peduli dengan kehendak tuan-
nya, betapa sedih hati Tuhan melihat 
orang2 beriman seperti ini, seperti 
cuka pada gigi atau asap pada mata 
Ams 10:26.  

Beberapa banyak orang2 Kristen 
suka mendengar Firman Tuhan, suka 
mendengar perintah2 Tuhan, tetapi 
begitu berat mentaatinya. Roh Kudus 
bicara jelas2 dalam hatinya, tetapi ia 
tetap tidak bergerak. Disuruh bersaksi, 
alasannya ada2 saja. Disuruh berdoa, 
tidur! Disuruh ke Gereja, terlambat, 
waktu Firman baru masuk Gereja. 
Tetapi lain dengan Naftali yang cinta 
Tuhan, taatnya seperti rusa, selalu 
patuh dengan seketika! Mengapa ada 
orang Kristen seperti Naftali dan ada 
yang lamban dan amat malas? Sebab 
yang satu cinta Tuhan, yang lain men-
dua atau sudah cinta dunia, sehingga 
tidak ada gairah untuk Tuhan. Sangat 
malas dan lambat, tidak seperti Putra 
manusia Yesus penuh gairah Yoh 2:17. 
Kalau cinta pasti ada gairah yang besar 
untuk melakukan Firman Tuhan, 
melakukan kehendakNya, sekalipun 
ada resiko (contoh 2Sam 23:15-17).  
 
Seperti rusa betina yang terlepas, 
bebas, tidak terikat oleh kedagingan 
dan kehendaknya sendiri. Inilah Naftali 

yang cinta Tuhan, ia bebas tidak ada 
ikatan, ia bebas ke-mana2, ia bebas 
untuk lari dengan cepat. Naftali selalu 
siap untuk patuh, untuk dapat melak-
sanakan kehendak Tuhan, sebab ia 
bebas, tidak ada ikatan apapun. Naftali 
ini bebas seperti prajurit2 yang se-
tiawan, hamba2 Allah yang cinta Allah, 
penuh penyerahan, ia berangkat untuk 
mati, bersedia mati dalam menunaikan 
tugas 2Tim 2:4. 

Prajurit yang baik seperti rusa 
Naftali ini, siap berangkat, siap untuk 
lari, siap untuk berbuat apa saja, tidak 
mengususkan diri dengan kehendaknya 
sendiri, tetapi penuh penyerahan, seka-
lipun mati kalau perlu, ia tetap be-
rangkat. Prajurit yang mengusutkan 
dirinya dengan perkaranya sendiri, 
akan berperang dengan lamban, malas 
dan jelek sekali cara perangnya, sebab 
terikat dan terbelit dengan kehendak 
dan kepentingannya sendiri, mungkin 
juga ia mati tertembak, bukan mati 
dalam ketaatan, tetapi sebab mendua, 
setengah hati, tidak penuh untuk 
Tuhan. 

Jangan terikat oleh hobby, oleh 
uang, oleh cita2, oleh sekolah, oleh 
keluarga, oleh apapun jua. Naftali 
bebas dari semua ikatan, sebab ia 
mencintai Tuhan, sehingga ia dapat 
mentaati Tuhan lebih dari semuanya. 
Orang yang terikat, akan terhalang juga 
ketaatannya. Ikatan2 ini yang mem-
buatnya lamban, tidak langsung be-
rangkat, tidak langsung jalan. Tetapi 
Naftali lain, ia akan segera melompat 
dan lari, patuh seketika sebab ia bebas, 
seperti rusa betina yang terlepas. 

Orang2 seperti ini akan ditaruh 
oleh Tuhan di tempat yang tinggi2. 
2Sam 22:1, Ul 28:1,13. Ia akan jadi yang 
terutama, bukan yang terkebelakang. 
Ini kehidupan yang indah, mengendarai 
tempat yang tinggi2. Ia patuh dan setia 
sampai mati, sebab itu Allah me-
ninggikan Daniel amat sangat Fil 2:9. 
Orang2 yang cinta Tuhan, akan setia 
melayani Tuhan ini akan dipermuliakan 
oleh Tuhan. Roh Kudus akan selalu 
menyertai dan mengurapinya dalam 
tiap2 bidang pelayanannya dan apa 
saja yang dikerjakannya Maz 1:3. Tidak 
heran kalau Naftali yang seperti rusa 
betina melahirkan banyak anak2 yang 
indah2. Ia jadi berkat bagi banyak 
orang dalam pelayanannya. Tetapi ini 
semua dimulai dari yang kecil. Harus 
setia dari yang kecil. Disuruh apa saja 
harus taat, diperintahkan Tuhan, se-
gera jalan, taat akan pimpinan Roh 
Tuhan, berjalan dengan Allah, berjalan 
dalam Roh. Orang seperti ini akan naik 
terus, terus menerus sampai kesem-
purnaan dan banyak jiwa2 yang dime-
nangkan sebab selau patuh dan ber-
jalan dalam Roh seperti Filipus (Kis 
8:30). 
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b. MELAHIRKAN BANYAK ANAK. 
Ini menunjukkan Gereja atau orang 
beriman yang hidup penuh dengan 
kasih akan melahirkan banyak jiwa2 
baru yang indah bagi Tuhan. (Ini juga 
disebut seperti ranting yang ber-buah2 
lebat bagi Tuhan Yoh 15:8). Orang yang 
penuh dengan kasih mau berkorban, 
mau menderita sehingga suka dan mau 
ber-lelah2 untuk melahirkan jiwa2 bagi 
Tuhan Gal 4:19. Tanpa kasih, orang ti-
dak tahan untuk banyak menderita 
sengsara dalam melahirkan atau me-
menangkan jiwa2. Jadi untuk menjadi 
orang yang mau melahirkan jiwa2 dan 
menumbuhkannya harus orang2 yang 
mau mencintai jiwa2 karena Tuhan Yoh 
21:15-17. Ini memerlukan banyak pe-
ngorbanan dan hanya hati yang penuh 
cinta akan Allah yang dapat bertahan 
bahkan bersukacita dalam hal ini. 
Hanya dng kasih Kristus yg limpah,baru 
kita dapat melahirkan banyak jiwa2 
bagi Tuhan dan menumbuhkannya.  

Mengapa orang yang penuh dengan 
kasih Kristus itu dapat banyak meme-
nangkan jiwa2 bagi Tuhan (sehingga 
salah satu atau kombinasi dari tiga 
macam jumlah dari 3 angka keda-
tangan Tuhan terus bertambah sampai 
genap.  
Angka 1: Semua orang di seluruh dunia 
mendengar Injil Mat 24:14. 
Angka 2: Jumlah orang yang selamat 
genap Rom 10:25, dan 
Angka 3: Jumlah orang yang sempurna 
genap Wah 14:1. Kalau semua angka ini 
genap, maka Tuhan Yesus datang. 
 
Orang yang ada kasih Kristus itu bisa 
melahirkan banyak jiwa, sebab: 
1. Seperti Allah. Yang karena cinta 
menyelamatkan manusia Yoh 3:16. 
Begitu juga kita yang cinta Allah, juga 
penuh kasih akan jiwa2 Yoh 21:15-17. 
2. Kasih itu penuh belas kasihan pada 
orang berdosa atau orang beriman, 
jangan sampai binasa masuk Neraka 
Mat 9:13, tetapi kalau bisa diselamat-
kan, dan sesudah percaya ditumbuhkan 
makin tinggi dalam kemuliaan Allah. 
3. Kasih itu ukuran tingkat rohani 1Kor 
13:1-3 dst. Punya kasih ilahi yang lim-
pah itu menunjukkan tingkat rohani 
yang lebih tinggi, biasanya matanya 
celik seperti keledai Isachar (Kej 49:14-
15), sehingga bisa “melihat” nasib ce-
laka orang yang masuk dalam Neraka, 
sebab itu timbul belas kasihan untuk 
menolongnya. 
4. Orang yang ada kasih Kristus akan 
cepat mengenali kesempatan yang ada 
untuk menyelamatkan orang2 berdosa 
lalu menggembalakan dan menumbuh-
kannya. Kalau tidak ada kasih, yang 
dilihat hanya dosa2nya, pernah me-
nyakiti hati, sikapnya yang sombong, 
jahat dll sehingga tidak ada hati untuk 
belas kasihan, kesempatannya hilang. 
Orang yang ada kasih (ini orang rohani) 
bisa lihat celakanya yang sangat dah-
syat dalam Neraka, lebih daripada 
segala sikap dan kejahatannya, bahkan 
orang yang punya kasih bisa meng-
ampuninya, timbul belas kasihan dan 
mengenali rezeki atau kesempatannya 
Yoh 4:34. Orang Samaria yang melihat 
orang yang dirampok (orang dosa, 
celaka, penuh dengan macam2 dosa), 

tetapi sebab cinta, ada belas kasihan 
dan menyelamatkannya Luk 10:27 dst. 
5. Ini adalah kehendak Tuhan untuk 
menggarami dan menerangi orang2 
sekitar kita, sehingga mereka tertolong 
Mat 5:13-16. Kalau orang dalam “pan-
ci” yang sama tidak kita garami, berarti 
kita bukan garam yang asin, akan 
dibuang keluar, di-injak2 oleh kedu-
niawian.  

Inilah orang yang cinta Tuhan se-
perti Naftali, sebab itu berkenan pada 
Tuhan dan tumbuh terus, sampai ak-
hirnya menjadi sempurna seperti 
Kristus, seperti permata Yasyib. 
 

H.12.C.B.3 
ARTI ROHANI DARI NUBUATAN 

BERKAT MUSA. 
Ul 33:23 Dan tentang Naftali ia 

berkata: O Naftali, engkau dipuas-
kan dengan perkenan dan penuh 
dengan berkat Tuhan. Engkau 
milikilah bagian Barat* dan bagian 
Selatan. 

      (*TL: Laut; TB: Tasik; Ibrani: arah ke 
laut, bagian Barat). 

 
** Dikenyangkan, dipuaskan dengan 
perkenan Tuhan. Apa artinya menda-
pat perkenan Tuhan? Est 5:2. Diper-
kenan raja itu besar artinya, apalagi 
kalau diperkenan oleh Allah semesta 
alam. Maria salah satucontoh orang 
yang sangat diperkenan (mendapat ke-
ridlaan dari Tuhan) dengan amat sa-
ngat Luk 1:28 KJI. Orang2 seperti ini 
akan dikenyangkan oleh keridlaan Tu-
han yang diperolehnya. Sebab itu 
Maria masuk dalam rencana Allah yang 
indah2 dan betul2 jiwanya dipuaskan di 
dalamnya. Juga Daud, Daniel, Musa, 
Yusuf dan lain2 mereka betul2 kenyang 
dan puas, sukacita dengan segala 
keridlaan Tuhan yang didapatnya. 
 
** Memusakai Barat dan Selatan. 
Di sebelah Barat Naftali adalah Asyer 
dan di sebelah Selatannya: Zebulon.  

Apakah artinya Naftali memusakai 
bagian Barat dan Selatan? Ini dikatakan 
Musa sebelum masuk Kanaan. Di Ka-
naan setiap suku berbatasan dengan 
suku2 lainnya dan Musa tidak menga-
takan untuk mengambil bagian suku 
lain. Jadi ini bisa berarti: 
1. Naftali meluas ke Barat dan ke Se-
latan dan itulah bagian yang ada pada 
waktu mereka masuk Kanaan.  
2. Mengapa tentang suku2 lain tidak 
dikatakan seperti Naftali? Apakah ada 
maksud yang lain? Apakah ada ke-
mungkinan bagian orang disebelahnya 
masih jadi bagiannya?Masih mungkin, 
barangkali sedikit atau lebih banyak. 
Sebab dalam Wah 7:5-8 dari 12 suku, 
Suku Dan hilang, juga Efraim, kalau 
hilang pasti bagian2 dari Allah tidak 
hilang, sebab Allah tidak pernah ke-
hilangan atau berkurang, tetapi 
umatNya bisa berkurang. 

Mengapa ia memusakai bagian dari 
orang Israel lainnya? Ini bukan berarti 
ia berperang dengan saudaranya sen-
diri dan merebutnya, ini bukan berkat, 
ini jahat, Tuhan tidak memberkati 
perkara2 yang jahat. Tetapi apa yang 
sebetulnya terjadi itulah seperti berkat 
Sem dan Yafet Kej 9:26-27. Sebab Ka-
naan terkutuk, maka bagiannya dibe-
rikan pada saudara yang lain. Ini seperti 

dalam Wah 2:5 / 3:11. Ada orang2 
beriman yang menelantarkan pela-
yanan dan talenta2nya sehingga ia 
tidak berfungsi dalam tubuh Kristus, 
akibatnya tubuh Kristus menjadi pin-
cang. Sebab itu terpaksa beberapa sau-
dara2nya harus mengambil oper tugas2 
dan kewajibannya, tentu tanggung 
jawabnya menjadi lebih berat, tetapi ia 
taat pada Tuhan dengan tiada ber-
sungut2. Tetapi ini bukan berarti hanya 
tugas dan kewajibannya, tetapi juga 
mahkota dan berkatnya pindah pada 
orang2 yang mau dibebani Tuhan lebih 
banyak. Inilah orang2 yang mau 
mengalah di antara orang2 beriman, 
yang mau menanggung penderitaan 
yang ditelantarkan orang beriman lain-
nya. Seringkali ini adalah orang yang 
selalu menjadi bulan2an, yang men-
derita karena memikul resiko dari 
pekerjaan yang ditelantarkan orang2 
yang sembarangan itu, tetapi kalau ia 
taat akan Tuhan, ini juga berarti berkat 
dan kemuliaannya bertambah Rom 
8:17. Bukan dengan niat tamak atau ja-
hat akan berkat orang lain, tetapi 
sebab terpaksa, mau menerima beban 
tanggungjawab yg ditinggalkan orang 
lain, mau menjadi korban, men-derita 
karenanya. Contoh: Tempat yang 
ditinggalkan Yudas, diambil orang lain 
dan itu berarti juga mahkotanya Kis 
1:25. Jangan malas, main2, nanti kera-
jaan Surga akan diberikan pada orang 
lain yg mau memikul tanggung-jawab 
yang lebih berat dan besar Mat 21:43. 
 

KESIMPULAN. 
Permata Yasyib yang terakhir ini, 
dengan nama Naftali, adalah kasih yang 
menjadi sempurna seperti Kristus. Ini 
tidak mudah, tetapi orang yang mau 
tahan dan tekun dalam banyak seng-
sara, juga kemuliaannya terus bertum-
buh sampai sempurna. Nama Naftali, 
menang dalam pergumulan, mema-
tikan daging terus menerus sampai ma-
ti total dan menjadi sempurna. Inilah 
Naftali yang dikatakan Yacob seperti 
rusa betina yang bebas dari segala 
ikatan dosa, daging dan duniawi, sebab 
cinta, penuh penyerahan dalam me-
nanggung banyak penderitaan, sehing-
ga melahirkan banyak jiwa2 yang 
indah2, seperti Daud, Asyer yang punya 
banyak anak laki2 (pahlawan2 Allah) 
dan ditaruh di tempat yang tinggi dan 
mulia oleh Allah. 

Juga Musa mengatakan tentang 
Asyer yang dikenyangkan dan dipuas-
kan oleh perkenan Allah seperti Maria, 
sehingga masuk dalam rencana Allah 
yang indah2 untuk kekal dan berkat 
Tuhan limpah, berkat yang bersambung 
sampai kekal. Makin banyak menderita, 
bahkan juga menanggungbeban2 orang 
lain dari Selatan dan di Barat, yang di-
bebankan atasnya, tetapi juga kemu-
liaan dan mahkota itu diberikan pada-
nya. Jangan menurut daging dan cinta 
dunia, tetapi sebaliknya cinta Tuhan, 
penuh penyerahan dan indah seperti 
Naftali, rusa betina yang bebas dan ba-
nyak beranak. Orang yang penuh kasih 
akan bisa melihat banyak kesempatan 
yang disediakan Tuhan baginya. 
 
Nyanyian: 
Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. 
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