
THE WORSHIPER S OF GOD 

Shalom, 

Ketika Allah ingin memilih seseorang yang dapat dipercayai-Nya untuk menjabat sebagai 

seorang raja, mahkota, kekuasaan dahsyat, kuasa besar, kekayaan yang luar biasa, termasyhur 

di seluruh dunia, urapan itu berlipat ganda dan hubungan surgawi, siapa yang Ia pilih? 

Ia memilih seorang penyembah! Mengapa Allah memilih dari seluruh orang itu seorang 

penyembah untuk jabatan tertinggi di bangsa Israel? 

“Aku mengasihi orang yang mengasihi aku...” (Ams 8:17) 

“Tuhan mengenal siapa kepunyaan-Nya” (II Tim 2:19) 

Penyembah yang benar adalah kekasih yang benar - kekasih Allah. Tuhan adalah yang pertama, 

tertinggi, dan kasih yang kekal baginya. Allah tahu bahwa orang yang benar-benar mengasihi-

Nya, ingin selalu dekat dengan-Nya, mendengarkan-Nya. Sebagai seorang kekasih yang 

menanggapi penuh orang yang ia kasihi, penyembah yang benar hidup untuk menyenangkan 

Allah - ia hidup untuk Allah. 

“Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-

Nya.” (Yoh 4:34) 

Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Itulah sebabnya Allah memilih Daud - 

penyembah yang benar bagi Allah. Kekasih yang benar-benar menghargai hubungan intim 

dengan Allah di atas segalanya - sebagai raja! Sesungguhnya, Daud mengasihi Allah dengan 

seluruh hatinya. Allah tahu bahwa Daud akan melakukan seluruh kehendak-Nya dan melalui 

Daud, rencana ilahi dan tujuan-Nya akan terus dibawa dengan setia dan terlaksana. Oleh karena 

itu, Allah mengangkat Daud dari seorang gembala domba kepada posisi raja yang ditinggikan di 

seluruh bangsa Israel. 

“Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah 

telah menyatakan: Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hati-Ku dan 

yang melakukan segala kehendak-Ku.” (Kis 13:22) 

Allah mengasihi para penyembah. Salah satu hal yang Allah ungkapkan dan khususkan dalam 

mencari “penyembah yang benar... karena Bapa sedang mencari orang (siapa yang 

menyembah-Nya di dalam roh dan kebenaran) untuk menyembah-Nya.” (Yoh 4:23). Hari ini, Ia 

masih sedang mencari penyembah-penyembah, seperti Abraham, yang berani memberikan 

segalanya, dengan tidak menyembunyikannya dari Allah. Abraham sebenarnya seorang contoh 

penyembah yang benar. Ketaatannya untuk memberikan apa yang sangat dikasihinya kepada 

Allah - Isak, anak kesayangan dan satu-satunya - adalah suatu tindakan yang menyenangkan 

Allah di atas segala-galanya. Ini adalah pengorbanan kasih, yaitu menyembah yang benar. 



Seorang yang memiliki banyak talenta atau keahlianpun belum tentu menjadi seorang 

penyembah yang benar. Menyembah yang benar muncul dari hubungan yang intim dengan 

Allah. Ini datang dari hati yang mengenal Allah dan menerima waktu dari-Nya. Penyembah yang 

benar sebenarnya memiliki kasih yang mengenal Allah dan mengasihi-Nya dengan sepenuh 

hati. Inilah janji Allah kepada orang-orang yang mengasihi-Nya. Amin 

 

Sumber : “Kuasa Penyembahan Profetik “ ; David Swan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pesan Gembala 

Mengapa TUHAN YESUS naik ke Sorga? 
Shalom,  

Beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Selain 

peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita mempunyai 2 peringatan lain tentang Tuhan 

Yesus, yaitu: Paskah dan Natal. Tetapi untuk kenaikan Tuhan Yesus ini tidak semua negara 

merayakan peringatan ini. Di banyak negara lain peristiwa ini tidak menjadi libur nasional.  

Kalau kita merayakan Natal, itu berbicara tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada 

kita. Paskah berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke surga 

ini juga berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita.  

 

TUHAN YESUS NAIK KE SORGA 

Setelah 40 hari kebangkitan Tuhan Yesus, dengan disaksikan oleh murid-murid-Nya, Tuhan 

Yesus naik ke sorga. Pesan terakhir dari Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya sebelum naik ke 

sorga adalah: “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan 

kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke 

ujung bumi.” (Kis 1:8) 

Setelah berkata demikian Ia pun naik ke sorga. Saat itu murid-murid-Nya terkejut melihat Tuhan 

Yesus naik ke atas dan semakin tinggi. Perlahan tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat dan 

menghilang dari pandangan mata oleh karena tertutup awan. Murid-murid-Nya terheran-heran 

melihat itu semua. Murid-murid-Nya terus menatap ke langit sampai akhirnya ada dua orang 

malaikat berpakaian putih datang dan berkata kepada mereka “Hai orang-orang Galilea, 

mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan 

kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.” 

(Kis 1:11) 

Dari ayat di atas kita yakin, bahwasannya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga itu 

adalah murid-murid-Nya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari Sorga itu pasti murid-

murid-Nya. Waktunya sudah tidak lama lagi, karena itu jadilah murid!... jadilah murid! 

 

MENGAPA TUHAN YESUS NAIK KE SORGA? 

Saat ini Tuhan Yesus ada di sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang sedang Dia 

lakukan di sana? 

1. Tuhan Yesus Sedang Menyediakan tempat bagi kita semua 

“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada-Ku. Di rumah 

Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. 

Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.  Dan apabila Aku telah pergi ke situ 



dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan 

datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, 

supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun 

berada...” (Yoh 14:1-3) 

Mungkin ada banyak di antara Saudara yang merasa 

gelisah, Tuhan berkata “Janganlah gelisah hatimu... 

jangan gelisah!” Hidup di dunia ini relatif singkat, mari 

kita pegang perkataan Tuhan Yesus ini.  

Bulan lalu Tuhan berpesan kepada kita semua melalui Mat 24:37 “Sebab sebagaimana halnya 

pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.” Ayat ini 

menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua itu sama halnya dengan 

kedatangan air bah pada zaman Nuh. Pada waktu itu orang makan dan minum, kawin dan 

mengawinkan, dan sebagainya - sampai pada hari Nuh masuk dalam bahtera, dan mereka tidak 

menyadarinya.  

Setelah hujan turun dan air mulai naik, mereka terkejut tetapi sudah terlambat. Datangnya air 

bah tersebut bagi kebanyakan orang sangat mendadak, tetapi  tidak demikian dengan Nuh dan 

keluarganya.  

Mengapa Tuhan menurunkan air bah pada waktu itu? Ada 2 penyebab sehingga Tuhan 

menurunkan air bah pada waktu itu yaitu: hidup manusia rusak dan hidup manusia penuh 

dengan kekerasan. Jika hari-hari ini kita melihat hidup manusia telah rusak dan penuh dengan 

kekerasan, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus akan segera datang! Dan kita akan hidup bersama-

sama dengan Dia selama-lamanya. 

 

2. Tuhan Yesus Menjadi Pengantara bagi Kita 

 “Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia 

datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka.” (Ibr 7:25) 

Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna karena Dia menjadi Perantara, 

artinya menjadi Pendoa Syafaat bagi kita. Kalau berbicara tentang keselamatan jangan kita 

menganggap remeh. Keselamatan Tuhan berikan secara gratis dimana ketika kita percaya 

kepada Yesus maka kita memperoleh keselamatan dengan sempurna. Tetapi ada syaratnya, 

yaitu setia sampai akhir. Kalau ada keselamatan yang sempurna berarti ada keselamatan yang 

tidak sempurna.  

• Yang Tidak Diselamatkan 

Mat 7:21-23 “Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam 

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

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

nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-

Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak 

pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”  



Jika kita membaca ayat ini sungguh mengerikan sekali. Bayangkan orang yang sudah bernubuat, 

yang pernah membuat mujizat dan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus tetapi tidak dikenal 

oleh Tuhan Yesus! Mengapa? Sebab jelas mereka tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. 

Tidak salah kalau Tuhan berpesan untuk:  

- Memperhatikan perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Daud adalah pribadi yang luar 

biasa karena ia melakukan kehendak Allah pada zamannya.  

- Menjadi 5 gadis yang Bijaksana. Dalam perumpamaan itu ada lima gadis yang bodoh yang 

tertinggal karena mereka tidak membawa persediaan minyak. 

- Melipatgandakan Talenta. Mereka yang diberi 1 talenta tidak melipatgandakan talentanya 

sehingga dia dimasukkan ke dalam lubang yang paling dalam dan gelap dimana terdapat ratap 

dan kertak gigi, artinya tidak selamat! 

 

• Hampir-hampir Tidak Selamat 

I Kor 3:10-15 “Sesuai dengan kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai 

seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di 

atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, bagaimana ia harus membangun di 

atasnya. Karena tidak ada seorangpun yang dapat meletakkan dasar lain dari pada dasar yang 

telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan 

emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-

masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak 

dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika 

pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya 

terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari 

dalam api.” 

Kita membangun dasar atau fondasi ini dari Tuhan Yesus Kristus. Masalahnya, setelah kita 

percaya kepada Tuhan Yesus, dengan bahan apakah kita membangun kehidupan ini? Apakah 

dengan emas, perak, batu permata, ataukah kayu, rumput kering atau jerami.? Marilah kita 

membangun kehidupan dan iman kita dengan emas, perak dan batu permata, sehingga pada 

waktu diuji dengan api tidak akan terbakar, melainkan baik-baik saja. 

 

• Selamat dengan Sempurna 

II Ptr 1:5-11 “Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk 

menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada 

pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan 

kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-

saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu 

ada padamu dengan berlimpah- 

limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil 

dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi 



barangsiapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa, bahwa 

dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah 

sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu 

melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan 

dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat 

kita, Yesus Kristus.”  

Apakah Saudara mau masuk Kerajaan kekal dengan hak penuh? Apakah Saudara mau selamat 

dengan sempurna? Dikatakan tadi bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh, bukan dengan 

main-main, melainkan harus berusaha atau niat untuk menambahkan iman kita dengan: 

Kebajikan (artinya berbuat baik), pengetahuan (artinya belajar Firman Tuhan), penguasaan diri, 

ketekunan, kesalehan (artinya hidup kudus), kasih akan Saudara-saudara seiman dan kasih akan 

semua orang.  

 

3. Tuhan Yesus Mengutus Roh Kudus kepada Kita 

Yoh 16:7 “Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika 

Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi 

jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.”  

Tuhan Yesus naik ke sorga dan mengutus penghibur yaitu Roh Kudus sehingga seluruh dunia 

bisa mengetahui tentang Dia. Ada beberapa dampak yang terjadi: 

a. Dampak bagi dunia  

• Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa (Yoh 16:8-11), karena  mereka tidak percaya 

kepada Tuhan. 

• Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan kebenaran (Yoh 16:8-11), karena Aku pergi 

kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat Aku. 

• Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan penghakiman (Yoh 16:8-11), karena penguasa 

dunia ini telah dihukum. 

 

b. Dampak bagi kita 

• Roh Kudus akan memimpin kita di dalam seluruh Kebenaran. (Yoh 16:13) 

Firman Tuhan adalah kebenaran dan kita tidak mungkin melakukan firman Tuhan dengan benar 

tanpa Roh Kudus memberikan pengertian-Nya kepada kita.  

• Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. (Yoh 16:13) 

Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua, karena Saudara memiliki Roh Kudus 

maka Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan segera datang! Perlu diketahui bahwa 28% isi 

Alkitab itu adalah tentang nubuatan. Kalau kita memiliki Roh Kudus maka kita akan percaya 

nubuatan itu. Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. 

• Roh Kudus selalu memuliakan Tuhan Yesus. (Yoh 16:14) 



Tidak mungkin kita bisa memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus, jika di dalam diri 

kita tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah maka kita bisa memuji-muji Tuhan, Dialah yang 

diagungkan, dimuliakan dan Dia yang perkasa. 

• Memberikan kuasa untuk menjadi saksi Yesus. (Kis 1:8) 

Roh Kudus dicurahkan untuk memberikan kuasa kepada Saudara dan saya untuk menjadi saksi 

Yesus. Menjadi saksi Yesus di Yerusalem (diantara keluarga), Yudea (diantara orang-orang 

seiman), Samaria (orang-orang bukan seiman) dan sampai ke ujung bumi.  

KEPENUHAN ROH KUDUS 

Inilah pesan Tuhan yang sudah disampaikan hari-hari ini. Roh Kudus sedang dicurahkan secara 

luar biasa. Kalau Saudara lihat tuntunan Tuhan tahun 2011 yaitu memperhatikan perintah-

perintah Tuhan dan semua itu yang akan menuntun kita menjadi saksi Yesus.  

 Salah satu tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dia berbahasa Roh. Pujian dan 

penyembahan tanpa berbahasa Roh itu kurang lengkap. Manusia itu terdiri dari dari 3 bagian 

yaitu: tubuh, jiwa dan roh. Kalau tubuh berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan 

bertepuk tangan, melompat-lompat dan semuanya itu untuk Tuhan. Kalau jiwanya berdoa, 

memuji dan menyembah Tuhan itu dengan menggunakan bahasa yang bisa dimengerti. Tetapi 

kalau roh nya yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan itu harus menggunakan bahasa 

Roh.      

PENCURAHAN ROH KUDUS 

Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke sorga? Murid-murid kembali ke suatu tempat di 

Yerusalem yang bernama Upperroom (kamar loteng). Alkitab mengatakan bahwa pada waktu 

itu 120 murid menantikan janji Bapa. 

Apa yang dikerjakan oleh murid-murid di sana? 

1. Mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama. (Kis 1:14) 

2. Yudas diganti dengan Matias (Kis 1:26) 

Kita tahu bahwa Yudas adalah gambaran dari orang yang cinta uang, orang yang ingin kaya. 

Sakit hati, iri hati, semuanya itu akarnya adalah cinta akan uang. Alkitab mengatakan akar dari 

segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi jika Saudara memberi, memberilah dengan 

sukacita, itu yang akan mematahkan cinta akan uang. 

Di saat Saudara memberi, menabur maka Saudara akan mendapatkan berkat 100x lipat dan 

bahkan Ul 1:11 mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan berkat sampai 1000x lipat. Amin (Sh) 

 

Pesan Gembala, Pdt.DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 



KITAB WAHYU 

SEBUAH BUKU PEGANGAN TENTANG PENYEMBAHAN 

 

Kita biasanya mengidentikkan Kitab Wahyu sebagai kitab koleksi nubuatan tentang akhir zaman 

dan penyingkapan masa depan bumi ini. Selama ribuan tahun kita menjadi terperangkap di 

dalam visi-visi yang “aneh” dan misterius saat menyelidiki Kitab Wahyu.  

Sebagai Contoh : 

• Makhluk multiwajah yang tidak berhenti berseru di hadapan takhta Allah (4:2-9). 

• Kuda-kuda yang beraneka warna lari menembus kegelapan mematuhi perintah “Tugas!” sang 

Anak Domba (6:1-8). 

• Belalang-belalang keluar dari lubang-lubang bumi dengan sengatan seperti kalajengking, 

menyengat manusia (9: 1 -1 0). 

• Makhluk aneh bertanduk sepuluh dan berkepala tujuh keluar dari dalam laut dan diberikan 

kuasa untuk mengendalikan bumi ini oleh seekor naga (13:l-19). 

• Munculnya tiga roh najis yang menyerupai katak dari mulut naga dan dari mulut seekor 

monster untuk menciptakan guncangan politik dan peperangan (16:13-14). 

• Perempuan pelacur yang duduk di atas binatang yang merah ungu, memakai kain ungu dan 

kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, penuh dengan manipulasi 

seksual dan politis serta mabuk akan darah para pemimpin gereja (17:1-6). 

 

Kitab Wahyu memang sangat simbolis dalam mencatat tentang akhir zaman dan tentang apa 

yang akan terjadi di akhir zaman. Skenario yang dipenuhi dengan misteri dan karakter-karakter 

yang aneh sangat menarik perhatian kita. Akan tetapi jika “hanya” penglihatan-penglihatan 

tersebut yang menjadi pusat perhatian dapat mengakibatkan kita kehilangan “inti utamanya” 

yaitu Si Pemberi Visi itu sendiri. Sebab, tahukah Saudara bahwa Kitab Wahyu juga adalah buku 

yang mencatat dengan lengkap tentang penyembahan di surga. Kitab Wahyu adalah buku 

penyembahan!  

Yesus menginginkan agar pemahaman kita terbuka dan menjadikan semua yang tertulis di kitab 

ini dipahami dan dapat diaplikasikan. Hal ini dapat terjadi di dalam hati orang yang memiliki 

pengenalan terhadap Yesus – dan memuja-Nya sebagai Anak Allah – Juru selamat yang Agung, 

Tuhan dan Raja. Salah satu kunci untuk menyingkapkan rahasia kekayaan kitab ini, kita harus 

mendekati Kitab Wahyu sebagai kitab penyembahan bukan hanya sebagai kumpulan dari 

nubuatan. 

 

PEGANG TEGUH KUNCINYA  

Fokus penyembahan ini tidak saya sadari sebelumnya. Walaupun hal ini sangat jelas 

ditunjukkan, gambaran-gambaran nubuatan Wahyu yang sangat mempesona dan dramatis ini 

dengan mudah dapat menghalangi fokus kita. Pola pikir dunia barat juga ternyata cenderung 



memisahkan yang intelektual dari yang rohani. Tanpa mengerti, kita tiba di Kitab Wahyu dan 

berharap banyak untuk mendapatkan “pengetahuan tentang apa yang akan terjadi di waktu 

yang akan datang,” “mendapatkan hal-hal yang akan datang”, “ingin lebih banyak mengetahui 

tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya,” yang akhirnya mengakibatkan kita kehilangan 

Yesus sendiri. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap harapan-harapan tersebut saya akan 

menjelaskan penyembahan. Dengan harapan, jika ini terjadi, saya menjamin bahwa rahasia 

Kitab Wahyu akan terbuka dengan segala cara. Inilah dasarnya. Jikalau kita memahami Tuhan 

maka kita akan memahami pelajaran-Nya. 

Kunci memahami kitab Wahyu adalah dengan melakukan penyembahan seperti yang tertulis di 

sepanjang Kitab Wahyu. Kitab ini bertujuan untuk meletakkan dasar penyembahan dan 

menemukan dinamika perubahan hidup bagi kita yang hidup di zaman ini: Kehidupan yang 

dipenuhi oleh Roh Kudus, yang memberikan hikmat kepada kita. 

Marilah kita mengadakan survei secara keseluruhan 

untuk menemukan prioritas penyembahan itu serta 

menyambut roh penyembahan ke dalam bacaan kita 

dengan meneliti pelajaran dari Kitab Wahyu. Ada lima 

prinsip yang esensial tentang penyembahan:  

1. Penyembahan berawal dari perjumpa-an dengan 

Sang Raja,  

Titik pusat dari pasal pembukaan Kitab Wahyu adalah Yesus — Yesus yang menyatakan diri-Nya 

dalam kemuliaan dan kemegahan wibawa-Nya sebagai seorang Raja Yang Mulia. Saya 

menginginkan Saudara melihat sebuah pemandangan yang sangat indah dari kunjungan Sang 

Juru Selamat yang penuh kasih itu kepada murid-Nya Yohanes di pengasingan. Saat ini, 

selamilah perasaan yang terkandung di dalam pasal pembukaan Kitab Wahyu ini yang berisikan 

panggilan untuk menyembah. 

Kemungkinan besar, Kitab Wahyu inilah yang paling mengekspresikan kemuliaan Kristus sebagai 

Tuhan dan Raja yang hidup di seluruh Alkitab. Elemen-elemen kemuliaan Sang Raja ini 

dilukiskan oleh Yohanes sebagai berikut: 

“Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa Anak Manusia, berpakaian jubah yang 

panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan 

rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan mata-Nya bagaikan nyala api. Dan kaki-

Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian; suara-Nya bagaikan desau air 

bah. Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah 

pedang tajam bermata dua, dan wajah-Nya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik.”  (Why 

1:14-16) 

Gambaran detail penampakan Yesus seperti yang dijelaskan oleh Yohanes bukan semata-mata 

untuk menunjukkan keragaman warnanya; tetapi sebenarnya beritanya yang lebih penting. 

Setiap ciri-ciri yang digambarkan Yohanes tentang Sang Juru Selamat ini sarat dengan makna 

yang signifikan, dan para pembaca masa itu memahami makna ini. 



Suara-Nya yang nyaring seperti bunyi gemuruh ribuan air terjun bukanlah kata-kata yang 

kosong, namun merupakan kata-kata yang menarik dan hidup serta masih berbicara melampaui 

keriuhan sejarah. Jubah-Nya yang panjang sampai di mata kaki adalah Jubah seorang majikan, 

bukan jubah pendek milik seorang budak. Pernyataan: Dia yang datang di dalam kerendahan 

untuk melayani, untuk mencari, dan untuk menyelamatkan sekarang duduk di atas takhta 

sebagai Pemilik segala ciptaan. Dadanya dihiasi dengan emas yang merupakan sebuah hiasan 

yang agung, membuktikan kemurnian dan kesempurnaan-Nya sebagai Raja yang memerintah. 

Kepala dan rambut-Nya menyinarkan Shekinah kemuliaan Allah yang ada di atas kepala-Nya, 

Mata-Nya memancarkan sinar yang berisikan kehangatan dan kelembutan kasih Allah, serta 

menjelajahi segala sesuatu sehingga tidak ada yang bisa terhindar dari pandangan Yang 

Mahatahu ini. 

Kaki-Nya melambangkan otoritas. Di sepanjang Kitab suci, hal-hal yang berbicara tentang “di 

bawah kaki” berarti berbicara tentang berada di bawah perintah. Sebutan: kaki-Nya mengkilap 

bagaikan tembaga membara di dalam perapian, menjelaskan kepada kita bahwa kaki-Nya 

sanggup menahan api penderitaan Kalvari, dipaku dan disalibkan, namun kini telah 

mengalahkan gelapnya kuasa neraka (Ef 1:20-23). Mulut-Nya dan tangan-Nya menggambarkan 

pedang kebenaran Allah — janji-janji firman Allah dan kuasa-Nya yang telah mengalahkan 

musuh kita; para pemimpin gereja (bandingkan dengan ayat 16 dan 20 ), adalah mereka yang 

diutus untuk melengkapi dan memimpin gereja dalam peperangan rohani, sambil membawa 

“pedang Roh, yaitu firman Allah" (Ef 6:17). 

Tidak heran mengapa Yohanes jatuh tersungkur seolah-olah seperti disambar petir! Posisi 

Yohanes adalah posisi menyembah. Kitab Wahyu ini dibuka dengan kisah seseorang yang 

menyembah, tidak berdaya di hadapan sesuatu yang lebih daripada visi: inilah Sang Pemenang 

itu! Di setiap pergumulan yang kita hadapi, Allah yang penuh kemuliaan akan menyatakan diri-

Nya dan mengalahkan pergumulan itu. 

Jangan susah-susah mempelajari Kitab Wahyu ini. Yang penting adalah pahamilah gambaran 

Sang Pewahyu itu sendiri. Kitab Wahyu tidak akan dimengerti oleh para analis, tetapi akan 

dimengerti oleh para penyembah. Kita semua dapat menjadi orang-orang yang tidak berdaya di 

hadapan Yesus. Meskipun demikian marilah dengan sukarela kita berkata, “Kusembah Engkau, 

Allah Yang Kuasa. Tiada seperti Engkau!” 

Jangan kita kehilangan poin ini: melalui penyembahan, Yohanes membuat sebuah pilihan. 

Kemungkinan ia sudah didominasi oleh tekanan keadaan sekitarnya. Meskipun demikian, ia 

menolak untuk dihalangi oleh para penentangnya, ia tetap merendahkan dirinya dan 

tersungkur di hadapan Dia yang telah memilihnya. Pernahkah Saudara dicobai untuk menjadi 

pahit atau dendam, dicobai untuk menjadi kecewa atau putus asa, yang dibuat oleh orang-

orang yang dengan sengaja melawan atau menindas Saudara? Melihat Sang Raja dan 

menyembah-Nya dapat mengganti keadaan kita dari seorang yang menderita menjadi 

pemenang yang penuh harapan. 

 



2. Penyembahan membuat surga menurunkan anugerah kesehatan terhadap tubuh yang 

lemah 

Secara khusus, hampir semua ciri-ciri keistimewaan pribadi Yesus menggambarkan atribut-

atribut kemuliaan karakter-Nya dan takhta-Nya — hal ini diulangi di pasal 2 dan 3 Kitab Wahyu. 

Jika Yesus layak disembah karena kualitas-kualitas yang ada di dalam Dia, maka penyembahan 

di dalam gereja akan merupakan jalan yang menyembuhkan masalah-masalah gereja. 

Sambil kita menggali kekayaan realitas yang terdapat dalam Kitab Wahyu 2 dan 3, kita 

menyaksikan keadaan yang disesalkan  dan kotor, tidak suci dan tidak sehat, membingungkan 

dan bermasalah — Semuanya berusaha untuk mencuri kemuliaan gereja Kristus. Namun 

disetiap titik kelemahan tersebut kita melihat Kristus hadir untuk memenuhi kebutuhan, 

melalui kekayaan-Nya sendiri. Yesus, bukan metode, adalah jawaban untuk semua kelemahan 

umat-Nya.  

Sebagai contoh, masalah yang umum terjadi di gereja-gereja adalah masalah keuangan. 

Masalah ini sering terjadi karena kelalaian kemanusiaan, tidak adanya kesadaran, atau tidak 

taat terhadap praktik penyembahan fundamental melalui memberi. Saya ingin membagikan 

sebuah cerita yang berbeda dengan masalah ini. Cerita ini menjadi sebuah model bagaimana 

gereja mengatasi masalah keuangan dengan cara yang menarik. Peristiwa ini terjadi di 

pelayanan sahabat saya Jerry Cook beberapa tahun yang lalu. 

Jerry dan istrinya, Barbara, ketika itu melayani sebagai gembala senior. Pertumbuhan pesat 

yang mereka alami membawa mereka menghadapi tantangan keuangan, mulai dari biaya 

operasional gereja hingga bagaimana memenuhi kebutuhan misi. Pencobaan untuk 

mendahulukan keperluan gereja menjadi sangat masuk akal. Jika gereja tidak mengatasi 

kesulitannya sendiri, tidak mungkin mengirimkan bantuan keuangan misi pada waktu yang akan 

datang.  

Pada waktu itu Roh Kudus menggerakkan Pastor Cook yang bercerita kepada saya demikian, 

“Saya merasakan Tuhan sedang menguji iman saya; Tuhan menginginkan saya percaya bahwa 

solusi terhadap keperluan keuangan bukan terletak pada melindungi diri kami sendiri, tetapi 

terletak di dalam menyembah sang Juru Selamat – Tuhan sumber berkat itu. Saya merasakan 

Tuhan memanggil kami untuk memberikan persembahan untuk orang lain – sambil percaya 

bahwa Tuhan akan melipatganda-kan apa yang kami “tabur” 

akan kami tuai berdasarkan anugerah-Nya.  

Dengan keyakinan ini, Jerry mengundang jemaatnya untuk 

menyembah Tuhan lewat memberi, mengaplikasikan prinsip 

yang diajarkan dalam II Kor 8-9, di mana jemaat yang 

kekurangan seperti ini dapat memberi dengan sukacita, tanpa 

memperhatikan tekanan keuangan mereka sendiri. Cerita ini 

berakhir dengan sangat mengejutkan: Tuhan mencurahkan 

berkat berkelimpahan di jemaatnya! Respons Tuhan kepada mereka lebih dari yang mereka 

bayangkan. Tuhan menyambut penyembahan dan persembahan mereka di dalam nama Kristus 



Yesus. 

Di balik kesaksian ini, terletak pengajaran yang praktis dan ilustrasi yang dahsyat: penyembahan 

– yang diekspresikan melalui cara apapun – menjadi solusi untuk segala persoalan dan kesulitan 

yang kita hadapi. 

 

3. Penyembahan membawa kita ke takhta surgawi  

Wahyu pasal 4 merupakan undangan masuk ke dalam ruang takhta surgawi. Pemandangan 

yang tidak dapat dijelaskan walaupun Yohanes berupaya untuk menjelaskannya dengan istilah 

kerubim – “makhluk-makhluk hidup” yang berada sangat dekat dengan takhta otoritas 

universal Allah. Perkenankan saya menyampaikan sebuah prinsip yang sangat luar biasa ini yang 

disingkapkan oleh Roh Kudus kepada saya. 

Sebelum saya mulai menggembalakan gereja The Church on the Way, salah satu titik balik 

utama terjadi di dalam kehidupan saya. Peristiwa ini terjadi ketika saya berada di sebuah 

konferensi di mana Roh Kudus berbicara dan menguasai hati saya melalui Kisah Para Rasul 13. 

Khususnya ayat pembukaannya: “pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan 

(gambaran gereja yang sedang menyembah) dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: 

‘Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka 

(pengantar untuk gereja mengembang-kan penginjilan)’” (ayat 2). 

Beberapa bulan setelah itu, Anna dan saya tiba di tempat 

penggembalaan yang baru, dan dengan segera saya mulai 

menerapkan prinsip ini: mengajar jemaat, jika kita mau 

memprioritaskan penyembahan kepada Tuhan, Roh Kudus 

akan bergerak melepaskan roh penginjilan dengan dinamis. 

Selama dua tahun jemaat kami menjalankan kehidupan yang 

terbuka di hadapan Tuhan, tidak kompromi terhadap dunia, 

kunjungan hadirat Tuhan yang luar biasa ada di antara kami. 

Segera setelah itu pertumbuhan terjadi, banyak orang 

mengambil keputusan untuk hidup bagi Kristus. Yang paling 

mengherankan saya adalah bagaimana hal ini terjadi tanpa 

saya berkhotbah tentang penginjilan.  

Saya yakin bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah buah 

akibat memprioritaskan penyembahan. Roh Kudus turun di tengah-tengah jemaat pada saat 

penyembahan, dan semua orang merasakan hadirat Allah. Di dalam suasana yang demikian 

jiwa-jiwa berdatangan kepada Kristus secara teratur; perasaan “datangnya Kerajaan Allah” 

menjadi tanda di tengah kami. 

Di sinilah, masa penuh berkat yang sampai hari ini belum berakhir. Melalui pengalaman yang 

tidak lazim saya memahami perspektif yang terdapat dalam Wahyu 4, tentang mengapa Sang 

Raja itu datang secara Agung. Saat ini, saya akan menggambarkan secara sederhana beberapa 

hal yang Roh Kudus singkapkan kepada saya: 



• Setiap uraian Alkitab tentang takhta Allah, ada dua hal yang pasti disebut: kemuliaan-Nya dan 

kehadiran makhluk-makhluk surgawi ini (Yesaya  6; Yehezkiel 1; Wahyu 4). 

• Posisi keempat makhluk surgawi ini selalu berada di pusat (tengah-tengah) takhta Allah — 

langsung dekat takhta Allah, mengelilingi takhta Allah dari empat sisi (Wahyu 4:6). 

• Makhluk-makhluk ini memimpin dan membangkitkan pujian, agar semua manusia di bumi 

ikut memuji dan menyembah Sang Pencipta (Yesaya 6:3). 

• Sebagai jemaat, kami telah memutuskan untuk menjadi umat yang terus-menerus memuji 

dan menyembah, yang menghormati firman Allah dan memuliakan Putra Allah. Alkitab berkata 

bahwa Tuhan bertakhta di atas puji-pujian (Mazmur 22:4). 

Dengan pikiran yang telah dipenuhi oleh pengajaran Roh Kudus, saya mampu memahami 

realitas yang benar tentang penyembahan. Saya melihatnya dengan takjub. Penyembahan 

jemaat ternyata mampu membawa rumah penyembahan kami yang kecil ini ke hadapan takhta 

Allah. Komitmen kami terhadap penyembahan telah membawa kami ke takhta Allah. 

Pengertian tentang “Datanglah Kerajaan-Mu” yang begitu mengagumkan, yang mengubahkan 

kehidupan orang-orang percaya dan membawa orang lain kepada Yesus, bukanlah usaha 

manusia untuk memberdayakan Tuhan, tetapi sebaliknya merupakan pengagungan kehadiran 

Allah yang duduk di atas takhta mengatasi segala kuasa yang ada. Sebenarnya, pujian-pujian 

kita sangat terbatas, namun demikian oleh anugerah-Nya kita masuk ke tempat kudus-Nya. Dari 

Wahyu pasal 4, saya dimampukan untuk melihat bagaimana pujian dan penyembahan dapat 

membawa umat Allah ke takhta-Nya, yang dalam makna sebenarnya adalah turunnya Tuhan di 

tengah-tengah umat-Nya dalam anugerah dan kuasa. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, 

“Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan.... Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat 

kepadamu” (4:10, 8).  

Kitab Wahyu menunjukkan jalan ke takhta Allah. Apakah itu penyembahan pribadi, keluarga, 

kelompok kecil, jemaat, komitmen untuk bersekutu dengan takhta Allah melalui kerendahan 

hati dan penyembahan secara terus-menerus dapat membuka jalan agar “kerajaan-Nya 

datang”. Kemuliaan pekerjaan Tuhan tidak ditentukan oleh besarnya persekutuan, besarnya 

seseorang atau usaha-usaha yang dicapai oleh manusia. “Segala kuasa” berasal dari takhta-Nya, 

dan penyembahan merupakan satu cara mendekati dan menyambut Pribadi yang di dalamnya 

“segala kuasa di surga dan di bumi” diberikan. 

 

4. Penyembahan menghadirkan kuasa pelepasan ilahi  

Dinamika lain yang telah memasuki kehidupan jemaat kami lahir ketika Roh Kudus memanggil 

kami untuk menjadi pendoa syafaat secara teratur untuk bangsa kami. Mengerti, merasakan 

dan mempertanggungjawabkan atmosfer doa syafaat sepenuhnya bergantung pada karya 

penyembahan. Kitab Wahyu menyampaikan konsep ini secara dramatis. 

Setiap perikop pada pasal ini berisikan relevansi terhadap tema penyembahan. Renungkan 

bersama saya keseluruhan inti Kitab Wahyu pasal 5-16. 



Diawali dengan pemandangan penyembahan di Wahyu pasal 4-5, kita membuka Kitab Terakhir 

— gulungan rahasia yang sedang dibuka yang berisikan pelepasan tujuh meterai, tujuh nafiri 

dan tujuh cawan. Memahami arti aktivitas ini merupakan kunci untuk mengerti Kitab Wahyu. 

Menempatkan penyembahan lebih dahulu dari pada penghakiman menunjukkan sebuah 

kebenaran tentang peran penyembahan itu sendiri. 

Penyembahan adalah kunci bekerjanya kuasa pelepasan 

dari Tuhan. Bukti prinsip ini dapat kita lihat di tiga 

perikop.  

Menyembah Sang Penebus, menghormati Sang Domba 

yang menerima gulungan kitab itu, menunjukkan lebih 

jauh makna dari proses membuka kitab yang 

dimeteraikan itu — bagaimana dunia tua ini dibebaskan 

dari ikatan masa lalu (Wahyu 5:8-14). 

Setelah keenam meterai pertama di buka, meterai ketujuh (yang berisikan tujuh sangkakala) 

belum dibuka sampai kita membaca adanya pujian penyembahan yang lain di hadapan takhta 

Allah. Kita menyaksikan suatu kumpulan besar orang banyak dari segala bangsa, suku, kaum 

dan bahasa sedang memuliakan Allah (Wahyu 7:9-12): 

“Amin! Puji-pujian dan kemuliaan, 

dan hikmat dan syukur, dan hormat 

dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah 

kita sampai selama-lamanya! Amin!” 

 

Hasilnya: pasal 8 dan 9 mencatat bunyi enam suara sangkakala yang pertama yang di tugaskan 

untuk melaksanakan pekerjaan panghakiman. 

Klimaks dari penghakiman – ditandai oleh tujuh cawan murka Allah, setelah terdengarnya suara 

sangkakala ketujuh – sesudah terjadinya penyembahan yang berkemenangan. Wahyu 15:7-4 

menyatakan kemuliaan jalan-jalan Tuhan, yang disimpulkan dengan kata-kata, “sekarang, telah 

nyata kebenaran segala penghakiman-Mu.” 

Pentingnya mengamati kelompok ini adalah karena mereka mengkonfrontasi orang-orang 

percaya zaman sekarang yang keliru menganggap bahwa gereja dapat menciptakan program 

penerobosan spiritual. Saya senang menggunakan istilah Redemptive entry (masuk untuk 

ditebus) untuk menjelaskan apa yang Tuhan lakukan jika umat-Nya mengundang Dia untuk 

bertindak dengan kuasa spiritual, menaklukkan kuasa-kuasa kegelapan dengan kekuatan 

kekudusan-Nya, menyatakan pekerjaan kasih karunia-Nya untuk kemuliaan Anak-Nya. Semua 

ini adalah tindakan penghakiman melawan kuasa-kuasa neraka demi kemerdekaan orang-orang 

yang menerima anugerah-Nya. Ini tergantung pada hikmat kita mempelajari Firman yang telah 

diwahyukan dalam Kitab Wahyu: Kedahsyatan kuasa dan karya Allah yang memerdekakan itu 

berkaitan dengan hadirnya roh pujian dan penyembahan di tengah-tengah umat-Nya. 

 



5. Penyembahan adalah tema perayaan kita yang kekal. 

Pikiran terakhir yang memuaskan orang-orang percaya ketika membaca dan membaca ulang 

Kitab Wahyu adalah melihat janji-janji hari esok. Klimaks dari anugerah Allah adalah membawa 

umat-Nya bersama-Nya untuk selama-selamanya. 

Teriakan pujian kemenangan umat tebusan-Nya menggelegar ketika pesta itu dimulai: 

“Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita... Pujilah Allah kita, 

hai kamu semua hamba-Nya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar!” (Wahyu 

19:1, 5). Dalam pemandangan yang serupa, Yohanes menjelaskan mendengar suara orang 

banyak, seperti desau air bah, yang berkata, “Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang 

Mahakuasa, telah meniadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan memuliakan 

Dia!" (Wahyu 19:1-7). Pesta besar Kerajaan Surga telah dimulai. Kemuliaan kekal mulai 

dinyatakan. Kita membaca: “Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan 

diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah 

mereka” (Wahyu 21:3). 

Inilah era baru dari sejarah dunia, masa anugerah 

abadi, menjalin persekutuan kekal yang penuh 

sukacita dan keakraban penyembahan.  

Kitab Wahyu dimulai dan diakhiri dengan 

penyembahan. Kitab ini bukan formulasi liturgi 

yang diwajibkan, bukan juga manipulasi mandat 

keagamaan. Kitab ini kitab yang spontan, 

dinamis, eksplosif, dan penuh kemuliaan. Lahir 

dari makhluk ciptaan-Nya yang tidak pernah 

jatuh dan dari umat tebusan-Nya yang telah 

diselamatkan dari kejatuhan. Semua dipusatkan 

kepada Yesus Sang Juru Selamat untuk 

mempermuliakan Allah. 

Selanjutnya tetaplah bersikap terbuka dan 

ekspresif terhadap Roh Kudus itu. 

Inilah inti Kitab Wahyu, yang akan menjadi 

wahyu dalam hati Saudara. (Amin.) 

Sumber : Dr.Jack W. Hayford; “Gempa Terakhir”, 

Immanuel 
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Di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa yang ada 

di ruang kudus ada 3 alat, yaitu: Meja Roti Sajian (1), 
Pelita Emas (2) dan Ukupan yang kudus (3).

Gambar tertera :

Gambar seharusnya :

Kami atas nama redaksi memohon maaf 
jika dalam Buletin Doa Edisi 153 yang lalu 

dalam artikel “Pemulihan Pondok Daud” tercantum 
tulisan dan gambar Ruang Kudus seperti dibawah ini :

Ralat Gambar

Dengan ini kesalahan telah kami perbaiki.



Pasukan Tuhan dalam Penyembahan 
Penyembahan dan peperangan selalu berjalan bersama. Untuk berperang kita harus memiliki 

pasukan. Pasukan adalah sebuah kesatuan yang dimiliki sebuah negara yang dipersiapkan untuk 

berperang. Kita melihat dalam Kel 6:26 “Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, 

supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun” saat Tuhan 

siap untuk mengeluarkan umat-Nya dari Mesir dan memasuki Tanah Perjanjian, Tuhan 

menyuruh mereka keluar menurut pasukan mereka. Mereka tidak punya struktur politik, tapi 

dikhususkan untuk melakukan kehendak Allah dan takdir profetik setiap suku. 

Masing-masing suku mempunyai pahlawan dan bagian yang ditetapkan Tuhan. Ada banyak 

pasukan yang ditulis dalam Alkitab. Goliat tahu kalau dia bisa menakut-nakuti umat Tuhan, dia 

bisa mengalahkan “barisan (pasukan) dari pada Allah yang hidup” (I Sam 17:26, 36). Kalau 

Tuhan menyertai Israel dalam peperangan, mereka menang, kalau tidak, mereka kalah. 

Pasukan disusun dengan cara yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Kitab Kejadian 

mencatat bagaimana Abraham memanggil semua pelayan dan isi rumahnya untuk berperang 

bersama dia. Di padang gurun, Musa, Yosua, Harun dan Hur mempunyai peranan dalam 

kemenangan Israel terhadap orang Amalek (Kej 17). Dalam Yosua 5:14 kita melihat bagaimana 

Yosua diperintahkan oleh Panglima Balatentara Tuhan untuk maju merebut Tanah Perjanjian. 

Debora mengumpulkan banyak suku untuk mengalahkan Sisera. Sebagian tidak mau pergi. Saul 

adalah orang pertama yang mendirikan pasukan yang profesional pertama di Israel. Kadang-

kadang dia memimpin, kadang Yonatan yang memimpin. Mereka akhirnya mengangkat para 

pemimpin yang profesional. 

 

Pahlawan Perjanjian Baru 

 Penulis kitab Ibrani menuliskan kembali para pahlawan iman dan mengatakan melalui iman 

mereka “memukul mundur pasukan-pasukan asing” (Ibr 11:34). Penglihatan Yohanes tentang 

akhir zaman juga menyebutkan tentang pasukan Tuhan yang mengikuti Raja segala raja 

merebut kemenangan atas binatang dan nabi-nabi palsu (Why 19:11-12).  

Dalam Kitab Wahyu kita juga melihat enam malaikat yang bersiap meniup sangkakala mereka 

dan melepaskan empat malaikat yang sudah disiapkan untuk membawa kehancuran di bumi. 

Peperangan rohani universal terjadi akibat suara sangkakala ini. Pasukan selalu terdiri dari umat 

Tuhan, nabi, tentara, pasukan surga, dan pasukan pemimpin-pemimpin lainnya. 

Dalam bahasa Yunani, kata pasukan adalah strateuma, yang berarti pasukan perang, 

sekelompok tentara yang dipersiapkan secara sistematis. Kalau kita mempelajari kata ini kita 

juga akan melihat kata ini berhubungan dengan strategi. Jadi sebuah pasukan memperoleh 

strategi dan bergerak dalam keteraturan dan merebut kemenangan. 

Pada saat ini Tuhan membangkitkan pasukan yang terdiri dari pahlawan-pahlawan 

penyembahan. Tidak ada kuasa di bumi yang mampu melawannya. Dalam Perjanjian Baru, kita 

melihat pola ini: Tuhan memanggil Gereja-Nya, atau ekklesia, yang dipanggil keluar dan 



menjadikannya sebagai satu kesatuan. Pasukan ini 

diperintahkan untuk melaksanakan kehendak Tuhan di 

bumi (Ibr 8:1-13) 

Pasukan ini dipanggil untuk menyembah Dia. Mereka 

juga dipanggil untuk menguatkan sesama. Mereka 

dibentuk di bawah otoritas-Nya (Mat 16:13-21). Mereka 

punya dasar yang pasti (Ef 2:20). Mereka menunjukkan 

kuasa penebusan-Nya melalui kuasa kebangkitan-Nya. 

Mereka tahu Dia adalah kepala. Mereka adalah anggota-Nya. Mereka bersekutu untuk 

memperoleh kekuatan dan mengetahui pikiran sang kepala. Mereka melawan musuh dan 

hierarkinya. Mereka mempunyai keberanian untuk bersaksi dan mempunyai harapan pemimpin 

mereka akan kembali dan memulihkan kembali segala sesuatunya. 

Mereka menyembah tanpa henti, jadi bisa mentaati dan berjalan dalam rencana Kerajaan tuan 

mereka. Mereka adalah mempelai wanita yang selalu siap berperang untuk membalas musuh 

mereka dan mengalahkan rencana kejahatannya. Bangkitlah pahlawan penyembah-an! 

Bangkitlah Gereja! 

 

Penyembahan dan Peperangan adalah Kesatuan yang Alami dalam Kerajaan Tuhan 

Penyembahan dan peperangan adalah kesatuan yang alami dalam Kerajaan Tuhan. Seperti yang 

ditulis pemazmur, ini adalah “semarak bagi semua orang yang dikasihi-Nya” untuk membawa 

pedang pada saat kita memuji. Tentu saja kita mengerti “perjuangan kita bukanlah melawan 

darah dan daging” (Ef 6:12); dan kita sebagai Gereja tidak hanya diberi kehormatan tapi juga 

tanggung jawab untuk menawan pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa dan melaksanakan 

hukuman Tuhan yang tertulis bagi mereka. Apa hukuman yang tertulis bagi mereka? “Untuk 

inilah Anak Allah menyatakan diri-Nya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan 

iblis itu” (I Yoh 3:8). “Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan 

yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: "Yesus Kristus 

adalah Tuhan," bagi kemuliaan Allah, Bapa!” (Flp 2:10-11). 

 

Peperangan Rohani Akhirnya adalah Tuhan Yesus 

Robert Stearns dalam bukunya “Prepare The Way” menulis: Kita harus mengerti bahwa 

peperangan rohani adalah pada akhirnya tentang Tuhan Yesus. Semua otoritas milik Yesus. 

Tidak ada yang bisa lepas dari kehendak-Nya yang berkuasa.... Jadi kalau kita bicara tentang 

peperangan rohani tujuan kita bukanlah pertempuran, tapi Tuhan Yesus Kristus yang kita bawa 

kepada semua tempat... Semua ini dimulai dengan pewahyuan bahwa semua tempat-

perusahaan, tentara, universitas, bahkan bangsa-bangsa. Kita tidak bisa dan tidak boleh melihat 

orang-orang itu sebagai musuh. Kita tidak boleh melawan mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa 

yang berharga yang ditebus Yesus. 



Kita tidak berperang karena kita suka kekerasan. Kita berperang karena kita adalah milik Dia 

yang kita kasihi untuk membawa Tuhan Yesus pada semua orang. Dan seperti yang dikatakan 

Robert, kita tidak melawan orang-orangnya, tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-

penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara (Ef 6:12). 

Walaupun kuasa jahat menguasai seseorang kita harus ingat bukan orangnya yang kita perangi. 

Bahkan saat kita harus menegur seseorang dalam kasih, kita harus memiliki sudut pandang 

yang jelas. Walaupun musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, kita harus ingat setan bergerak 

melalui orang-orang yang ada di bumi.  

Kita tidak boleh kalah dengan caranya bekerja. Dengan begitu kita bisa cerdik seperti ular dan 

tulus seperti merpati (Mat 10:16) dengan kata lain, militan dalam dunia roh, tapi penuh buah 

roh di bumi. 

“Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami 

jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan, bahwa kami adalah 

pelayan Allah, yaitu: dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan 

dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, 

dalam berjaga-jaga dan berpuasa; dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan 

kemurahan hati; dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik; dalam pemberitaan 

kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk 

menyerang ataupun untuk membela” (II Kor 6:3-7). 

Senjata kita adalah kebenaran. Senjata kita terdiri atas unsur ketekunan, kesabaran, kasih yang 

murni, kebenaran dan kuasa Tuhan, yang dalam dunia roh, sangat berkuasa.  

“... karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang 

diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami 

mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan 

manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan 

menakluk-kannya kepada Kristus..” (II Kor 10:4-5). 

Dalam penyembahan kita, kita membawa Tuhan Yesus ke wilayah-wilayah yang menentang 

akan Allah. Dengan pujian yang tinggi dalam mulut kita dan pedang roh di tangan kita, kita 

melaksanakan hukuman yang tertulis atas musuh-musuh iman kita. Bumi dan semua yang akan 

di dalamnya adalah milik Tuhan dan Dia ingin memilikinya. 

“Sungguh, semua jiwa Aku punya! Baik jiwa ayah maupun jiwa anak Aku punya! Dan orang yang 

berbuat dosa, itu yang harus mati.” (Yeh 18:4)  

“... Akulah yang empunya seluruh bumi.” (Kel 19:5). 

"Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh; Aku akan menutup 

pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya; Aku akan membangunnya 

kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan 

segala bangsa yang Kusebut milik-Ku," ... (Amos 9:11-12) 

Tujuan Tuhan adalah membangkitkan kembali tingkat penyembahan yang dilakukan Daud di 

pondoknya untuk dipakai sebagai alat peperangan di hari-hari terakhir ini untuk merebut 



bangsa-bangsa di bumi. Kata “memiliki” berasal dari bahasa Ibrahi yaresh, yang berarti 

mendiami suatu tempat dengan menyingkirkan penghuni lamanya dan menguasai seluruh 

tempat itu dan bisa juga berarti menguasai, mewarisi, dan mengeluarkan. Dalam hal ini akan 

terjadi dengan cara menegakkan kembali pujian dan penyembah-an yang dilakukan Daud dalam 

Pondoknya. 

 

Menjadi Pendoa Syafaat yang Menyembah 

Tuhan mulai melepaskan beban-Nya kepada siapa saja di bumi yang mau meresponi Dia. Beban 

ini akan melahirkan doa syafaat. Doa syafaat harus melibatkan penyembahan supaya kehendak 

Tuhan terlaksana.  

 

John Dickson menulis, Tahun 1987 Chuck Pierce baru 

berada di gereja kami setahun lebih, Orangnya menarik, 

agak aneh tapi menyenangkan sebagai seorang nabi, tapi 

tidak memaksa atau keras. Dia terlihat dalam pelayanan 

yang ada di kotamu yang menyelundupkan Alkitab ke 

negara-negara Tirai Besi. Kami bisa melihat ada sesuatu 

yang berbeda dalam roh dan hikmatnya, tapi jujur sedang 

dibagikan. Alkitabnya sepertinya begitu hidup bagi dia, 

sedang bagi kami semua pewahyuan yang dikatakannya seperti tersembunyi. Karena tahu dia 

adalah seorang yang suka berdoa, gembala kami memintanya mengadakan sesi pengajaran 

bersambung tentang doa syafaat selama enam minggu. Sesi pengajaran itu diadakan pada 

Kamis malam dan saya harus memimpin pujian bagi sesi pengajaran itu. Bayangkan, satu jam 

sesi pengajaran tentang doa syafaat selama enam minggu! Astaga. Memikirkan hal ini saja 

membuat saya bersyafaat, “Tuhan, tolong, aku tidak bisa bertahan selama enam minggu. Aku 

bisa berada di rumah membereskan lemari kaus kakiku, atau apa-apa saja!” Oh, tapi 

bersyukurlah dalam segala hal. Jadi pada hari Kamis saya mau pergi lagi seperti orang yang mau 

menghadapi hukuman. Walaupun sikap saya pada malam pertama itu tidak seperti biasanya 

saat saya memimpin pujian, hati saya mulai terbuka pada orang ini saat dia membukakan mata 

kami tentang panggilan yang ada dalam hati Tuhan bagi mereka yang mau menanggapi 

panggilan-Nya sebagai pendoa syafaat. Dan dengan berlalunya waktu, yang membuat saya 

heran (dan Chuck) saya mulai mengerti apa yang dikatakannya. 

Lalu, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi, dia membawa kami keluar dari gedung gereja untuk 

berdoa. Kami menyewa lantai tertinggi di kota kami, sebuah lembaga keuangan. Kami bisa 

melihat ke segala arah saat kami bersyafaat. Penyembahan yang kami lakukan di awal 

pertemuan sekarang digabungkan dengan doa sepanjang pertemuan. Kami tidak pernah 

berhenti menyembah pada saat kami bersyafaat. Dari gedung lembaga keuangan kami pindah 

ke gedung pemerintahan lokal. Kami menyewa ruang pengadilan sebagai tempat pertemuan 

kami. Lalu kami pindah ke pusat pendidikan di kota kami. Kami terus berpindah-pindah dari 



satu tempat ke tempat penting lainnya di kota kami. Kami bahkan berakhir di gereja tertua di 

kota kami, Gereja Metodis Pertama. Penyembahan dan doa syafaat menjadi semakin kuat saat 

digabungkan. 

Jadi penyembahan di gereja kami mulai mengalami perubahan paradigma. Penyembahan kami 

keluar dari hati kami yang bersyafaat, dari hati Tuhan bagi kota kami. Dia akan mengarahkan 

kami untuk melawan kuasa musuh yang ada di wilayah kami dan menguasai pikiran masyarakat 

di sana. Dalam penyembahan kami, kami akan meninggikan nama Tuhan Yesus atas mereka. 

Paradigma baru tentang pujian penyembahan ini membuka pintu bagi pelayanan kenabian 

ketika kami mendengarkan arahan Tuhan saat kami bersyafaat. Kami mengarahkan kuasa yang 

diberikan Tuhan pada kami melalui penyembahan ke medan peperangan. Terjadi perubahan 

besar. Gereja kami percaya pada kuasa doa, kami mengadakan pertemuan doa, dan berdoa 

sepanjang kebaktian dan sebagainya, tapi syafaat adalah aspek lain dari doa yang berbeda dari 

yang kami kenal selama ini. Apa bedanya? 

 

Dia Menjadi Perantara Bagi Kita   

“Bersyafaat” menurut Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary berarti, “berdiri di tengah-

tengah kelompok yang berbeda untuk menyatukan perbedaan.” Ini yang dilakukan Yesus di 

kayu salib; Dia berdiri di antara dua pihak yang berbeda; Tuhan, yang benar, dan manusia, yang 

berdosa. Dosa ini telah menciptakan jurang pemisah antara Tuhan dan manusia. Yesus sering 

berdoa bagi umat manusia, tapi doa syafaat adalah doa yang menjembatani jurang pemisah; 

karenanya Yesus harus memulihkan penyebab jurang pemisah itu yaitu dosa manusia. Tuhan 

telah menciptakan harga bagi dosa manusia adalah maut, jadi untuk mendamaikan kedua belah 

pihak dan menjembatani jurang itu, Yesus membayar harga dosa itu dengan mati di kayu salib. 

Ini adalah gambaran doa syafaat yang sempurna, dan Yesus, tentu saja, dalam Alkitab disebut 

sebagai pendoa syafaat kita (Rm 8:34; Ibr 7:25) Dia adalah pendoa syafaat sejati. 

John Dickson menambahkan: Doa syafaat kita mungkin ada dalam skala yang lebih kecil tapi 

tetap saja merupakan bagian dari rencana Tuhan. Dia memanggil kita untuk berdiri di tengah-

tengah jurang pemisah di antara Dia dan orang yang mau ditebus-Nya. Sebagai seorang pendoa 

syafat kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk memulihkan penyebab terjadinya 

jurang pemisah dan bagaimana menjembataninya. Contohnya adalah: mungkin sebelum 

kebaktian, para pendoa syafaat berkumpul untuk mencari Tuhan, berdoa bagi kebaktian, 

jemaat yang akan datang dan orang yang akan melayani. Saat mereka berdoa, Tuhan memberi 

tahu mereka ada roh ketakutan yang telah dilepaskan 

dan jemaat akan dikuasai oleh roh ketakutan. Ketakutan 

adalah kebalikan dari sifat Tuhan dan jemaat tidak akan 

bisa bergerak dalam kepenuhan karunia mereka kalau 

mereka ditekan oleh ketakutan. Pendoa syafaat mulai 

berdoa agar umat Tuhan dilepaskan dari ketakutan. 

Mereka menyatakan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan 



dengan ketakutan, “Di dalam kasih tidak ada ketakutan; kasih yang sempurna melenyapkan 

ketakutan.” (I Yoh 4:18). “Aku tidak takut bahaya, sebab Kau besertaku.” (Mzm 23:4) “Sekalipun 

tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku.” (Mzm 27:3) “Janganlah takut sebab Aku 

menyertai engkau.” (Yes 41:10) 

Mereka berdoa dalam nama Yesus dan mengambil otoritas atas roh ketakutan dan 

menyuruhnya pergi. Mereka memperhatikan otoritas atas roh ketakutan dan menyuruhnya 

pergi. Mereka memperhatikan apakah pemimpin pujian juga mendapatkan hal yang sama. 

Dalam penyembahan, Tuhan akan mulai mengarahkan mereka menyanyi lagi yang mengusir 

ketakutan dan melepaskan iman. Akhirnya, terjadi kelepasan, dan Roh Tuhan menguasai 

seluruh jemaat. Kemudian untuk mengetahui apakah tugas mereka sudah selesai atau belum, 

pendoa syafaat biasanya bergerak dalam karunia membedakan roh (I Kor 12:10). Dengan 

karunia ini, pendoa syafaat dan menyembah dapat mengetahui kapan roh itu dipatahkan dan 

diusir dari jurang pemisah antara Tuhan dan manusia dijembatani. Roh ketakutan telah 

membuat umat-Nya tidak bisa berhubungan secara interaktif dengan Dia dan menerima 

sesuatu dari Dia.  

 

Kebaktian Penyembahan Dapat Meningkatkan Pesan Profetik 

Dalam bukunya “The Voice of God”, Cindy Jacobs menulis: Kebaktian penyembahan dapat 

meningkatkan pesan profetik Tuhan bagi gereja-Nya. Saat hal ini terjadi, akan ada urapan yang 

kuat yang turun pada musik. Penyembahan akan mulai hidup dalam hati semua orang. Sebagai 

contoh, kalau Tuhan berfirman “jangan takut” dan lagu yang dinyayikan menyatakan hal yang 

sama, kehidupan akan mulai ada dalam diri mereka yang menyanyikannya. Akan lahir iman 

yang berbeda. Mereka tidak akan takut lagi, karena tahu Tuhan bersama mereka dalam 

melewati pencobaan mereka.  

Melalui pujian umat-Nya Tuhan akan bangkit melawan musuh-musuh-Nya. 

“Hai, segala bangsa, bertepuktanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai!... Ia memilih 

bagi kita tanah pusaka kita kebanggaan Yakub yang dikasihi-Nya” (Mzm 47:1,5). Di tengah-

tengah teriakan pujian kita. Tuhan bangkit. Dia turun melalui penyembahan kita. “Sebab setiap 

pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan kepadanya akan diiringi rebana dan 

kecapi, dan Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk 

peperangan” (Yes 30:32.) Saat kita memuji Dia, Dia akan melaksanakan hukuman pada musuh-

musuh-Nya. Penyembahan kitalah yang membuat-Nya bertindak. Amin 

 

Sumber : “The Worship Warrior”, Chuck D. Pierce 

 

 



Mazmur 34:2, “Aku hendak memuji TUHAN 

pada segala waktu; puji-pujian kepada-Nya 
tetap di dalam mulutku.”

Mazmur 145:2b, “ ...dan hendak memuliakan 

nama-Mu untuk  seterusnya dan se lamanya.”

Mazmur 57:9, “Bangunlah, hai jiwaku, 

bangunlah, hai gambus dan kecapi,  aku mau 
membangunkan fajar!”

Mazmur 119:164, “Tujuh kali dalam sehari 

aku memuji-muji Engkau, karena hukum-
hukum-Mu yang adil.”

Mazmur 71:8, “Mulutku penuh dengan puji-

pujian kepada-Mu, dengan penghormatan 
kepada-Mu sepanjang hari.”

Habakuk 3:17-18, “Sekalipun pohon ara tidak 

berbunga, pohon anggur tidak  berbuah, 
.. .namun aku akan bersorak-sorak  di dalam 
TUHAN, beria-ria di dalam Allah yang 

menyelamatkan aku.”

Mazmur 145:2, “Setiap hari aku 

hendak memuji Engkau, dan 
hendak memuliakan nama-Mu 
untuk seterusnya dan selamanya.”

Mazmur 42:9,  “TUHAN memerintahkan kasih 

setia-Nya pada siang hari, dan pada malam hari 
aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada 
Allah kehidupanku.”

Mazmur 113:3,  “Dari terbitnya sampai kepada 

terbenamnya matahari terpujilah nama 
TUHAN.”

Mazmur 42:12, “Mengapa engkau tertekan, hai 

jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam 
diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku 
bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan 

Allahku!”

Yakobus 5:13, “Kalau ada seorang di antara kamu 

yang menderita, baiklah ia berdoa! Kalau ada 
seorang yang bergembira baiklah ia menyanyi!”
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