
 



 
Pesan Gembala 

PERSIAPKAN DIRI UNTUK MENYAMBUT 

PENTAKOSTA YANG KETIGA 

 
“Tetapi Kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi 

– KU di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai keujung bumi”. Kisah 1 :8 
 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, 
Ayat emas kita memasuki tahun 2013 adalah I Yohanes 2:6 “Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di 
dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.”  
 

I. MENJADI SAKSI TUHAN YESUS 
Ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia mengumpulkan murid-murid-Nya dan memberikan pesan 
terakhir kepada murid-murid-Nya seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 1:8 “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.”  
• Yerusalem bisa diartikan diantara keluarga. 
• Yudea bisa diartikan diantara orang-orang seiman atau yang sebangsa dengan kita.  
• Samaria bisa diartikan orang-orang bukan seiman atau bangsa-bangsa lain  
• Dan sampai ke ujung bumi.  

Kalau Tuhan Yesus pada waktu ada di dalam dunia ini, Dia menjadi saksi Bapa, maka sekarang 
kita yang dikatakan wajib hidup sama seperti Kristus hidup, kita pun harus menjadi saksi Yesus.  
Di dalam menjadi saksi Yesus ada 2 hal yang penting, yaitu : 
1. Tidak Bisa Dengan Kekuatan Sendiri 

Tuhan dengan jelas berkata “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.” Kita harus mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus, tanpa kuasa daripada Roh Kudus, itu 
semua tidak akan terjadi. 
 
2. Jangan ada yang berkata: “Tidak mungkin menjadi saksi Yesus.” 

Banyak orang berkata “Saya ini terdiri dari darah dan daging serta penuh kelemahan. Tuhan 
tahu sehingga Dia pasti mengampuni saya kalau saya jatuh bangun dalam dosa bahkan bergelimang 
dalam dosa.” Apakah benar seperti itu? Itu Salah!!! Memang kita tidak sanggup tetapi kalau Roh Kudus 
turun ke atas kita, bagaimana respon kita? Apakah mau meresponi dan menerima kuasa Roh Kudus itu 
atau tidak? 
 

Dalam sebuah buku karangan John Bevere yang berjudul “Relentless” memberikan satu data 
bahwa lebih kurang 98% orang Kristen di Amerika itu mempunyai pengertian atau mereka percaya 
bahwa kasih karunia/ anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu hanya sebatas menghapus dosa. Jadi 
kalau ada kata-kata “Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup” mereka akan berkata, “Mana 



mungkin hidup kudus sesuai standar Alkitab? Mana mungkin mengubah keadaan sekitar kita?” Jadi yang 
mengerti akan hal ini hanya 2% saja. Ini berbahaya!! 
 
PENTAKOSTA YANG KETIGA 

Setelah Tuhan Yesus memberikan pesan-pesannya kepada murid-murid-Nya, Dia terangkat ke 
sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pada waktu itu Yesus bertemu dengan 500 orang murid, 
dan Dia berkata kepada mereka “Kamu harus tetap tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi 
dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi.” Dari sekitar 500 orang murid yang meresponi hanya 120 
murid saja atau sekitar 24% nya. Murid-murid-Nya yang berjumlah 120 orang pergi ke Yerusalem. 
Mereka naik ke kamar loteng, menanti-nantikan janji Tuhan Roh Kudus yang akan dicurahkan. Biarlah 
kita semua termasuk yang 120 murid itu.  

Keadaan kita sebenarnya sama dengan keadaan murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. 
Kalau saat itu murid-murid sedang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus yang pertama, sekarang 
kita sedang menunggu-nunggu “Pentakosta yang ketiga.” 
Apa yang terjadi ketika Pentakosta yang pertama?  

Murid-murid Tuhan Yesus menjadi saksi dan kekristenan di dunia menjadi 70%. Setelah itu 
gereja mengalami masa kegelapan, sehingga jumlah orang-orang Kristen menurun drastis dan sekarang 
tinggal 30% saja. Tetapi dari 30% itu, 70% nya justru dimenangkan di awal abad 20 atau di tahun 1900-
an. 
 
Apa yang terjadi ketika Pentakosta yang kedua? 
• Pencurahan Roh Kudus di Kansas City (1901) 
• Pencurahan Roh Kudus di Wales (1904) 
• Pencurahan Roh Kudus di Azusa Street (1906) 
 
Apa yang terjadi ketika Pentakosta yang ketiga? 

Saat ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dan kita percaya 
ini yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. 
Seperti apa yang dilihat oleh Bob Jones bahwa “Kemuliaan Tuhan turun kembali kepada gereja-Nya” dan 
Dia berkata, “Tahun 2012 itu adalah awal penuaian 1 milyar jiwa.” itu berbicara tentang satu penuaian 
jiwa yang begitu besar. Apakah Saudara percaya akan hal itu? 
 

II. EMPAT HAL YANG TERJADI DALAM PENTAKOSTA KETIGA 
Ada 4 hal yang akan terjadi dalam pentakosta yang ketiga, yaitu: 
1. Kemuliaan Tuhan akan dicurahkan secara luar biasa. 
 
2. Tiga generasi (anak-anak, pemuda dan orang tua) akan dipakai Tuhan secara luar biasa.  

Saudara, Apakah Saudara pernah mendengar tentang “4-14 window” atau anak umur 4-14 
tahun. Sekarang anak-anak sampai umur 14 tahun di dunia ini ada kira-kira 1/3 dan survey sudah 
membuktikan bahwa kebanyakan dari mereka itu digembalakan oleh dunia internet dan bermacam-
macam media lainnya. Tanggung jawab kita bersama atas mereka yang berada di “4-14 window” adalah 
agar mereka diisi dengan firman Tuhan. Pastikan mereka sejak umur itu, mereka sudah diisi dengan 



kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran menurut dunia. Kita semua bertanggung jawab akan hal itu. 
Kini tidak main-main lagi tetapi sungguh-sungguh. 

 
3. Goncangan-goncangan sedang terjadi 
  Kalau Saudara lihat goncangan-goncangan yang terjadi sungguh luar biasa. Seperti Suriah yang 
belum selesai sampai sekarang, belum lagi Mesir yang juga sedang digoncang. Goncangan yang terjadi 
akan semakin keras, tetapi kita jangan kuatir sebab kalau selama ini kita sudah ditolong Tuhan, maka 
kita tetap akan ditolong Tuhan.  
 
4. Berita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. 

Akhir-akhir ini banyak berita atau tulisan-tulisan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua 
dan itu bukan kebetulan muncul beberapa tulisan secara bersamaan. Itu semua rencana Tuhan. 
Waktunya sudah sangat... sangat... sangat... singkat!  

 
Kalau Saudara mendengar waktunya sudah sangat singkat, apa yang ada di dalam pikiran Saudara? 
Gembala Pembina berkata, “Kalau waktunya sudah sangat... sangat singkat..., saya akan mempersiapkan 
diri lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan.” Dan kalau Saudara sungguh-sungguh, justru kita adalah 
orang yang paling berbahagia. Karena dunia sedang dijungkirbalik-kan oleh iblis sehingga banyak orang 
yang stress, sebab mereka ditipu oleh iblis yang adalah pencuri, pembunuh dan pembinasa. Iblis adalah 



bapa dari segala dusta dan banyak orang yang dipermainkannya sedemikian rupa. Jangan sampai kita 
juga dipermainkan seperti itu.  
Saudara harus dalam kondisi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, karena dengan demikian Saudara 
akan melihat benar iblis yang menjadi bulan-bulanan kita. Biarlah kita semua keluar menjadi pemenang. 
 

III. DUA HAL YANG DILAKUKAN MENYONGSONG PENTAKOSTA KETIGA 
Apa yang murid-murid Tuhan lakukan pada waktu menunggu pentakosta yang pertama? Itu juga 

yang harus kita lakukan menyongsong pentakosta yang ketiga, yaitu:  
1. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama 
Doa memang boleh sendiri-sendiri tetapi kita diminta untuk bersama-sama dan untuk itu tempatnya 

di menara doa. Selain itu kita juga harus banyak berbahasa roh. Kalau tidak dilatih dan tidak punya 
kemauan, maka itu semua tidak akan bertambah. Seseorang suka atau tidak suka berbahasa roh itu 
diukurnya di menara doa. Tuhan akan memaksa kita untuk berada di dalam menara doa caranya adalah 
dengan diberi persoalan, semakin berat persoalan maka semakin sering berada di menara doa.  

Bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama berbicara tentang unity (Yohanes 17). Kalau kita 
mau melihat penuaian jiwa secara global maka kuncinya adalah unity. Unity bukan hanya di antara 
gembala-gembala, tetapi di antara suami - istri, keluarga dan bahkan diantara kita semua.  
Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa di Inggris bernama Smith 
Wigglesworth. Pada tahun 1947 dia bernubuat: “Selama beberapa dekade mendatang akan ada 2 
gerakan Roh Kudus yang akan terjadi di seluruh dunia.”  Gerakan tersebut adalah : 
1. Gerakan Roh Kudus yang membuat gereja menerima restorasi baptisan dan karunia-karunia Roh 
Kudus. 
2.  Gerakan Roh Kudus yang membuat jemaat meninggalkan gereja yang lama untuk menanam gereja-
gereja baru. 
 

Tahun 1947 nubuatan ini sudah ada, saat itu kita tidak tahu tetapi sekarang kita baru tahu. 
Dalam setiap kegerakan ini akan menimbulkan kebangunan rohani dan orang-orang akan berkata, “Itu 
Kebangunan Rohani yang besar!” tetapi Tuhan berkata: “Bukan, itu bukan kebangunan rohani yang 
besar, itu hanya percikan-percikannya saja.” Dua hal di atas ini hanya menyiapkan adanya satu 
kebangunan rohani yang luar biasa. Smith Wigglesworth berkata, “Nanti kalau era penanaman gereja 
baru ini sudah mulai agak reda, maka ada satu gerakan Roh Kudus yang berikutnya yaitu: gereja-gereja 
yang menekankan firman dan gereja-gereja yang menekankan tentang Roh Kudus itu akan unity. Kalau 
ini semua terjadi maka akan terjadi kebangunan rohani yang dahsyat yang belum pernah terjadi 
sepanjang sejarah gereja.”   
 

2. Yudas diganti Matias 
Yudas berbicara tentang orang yang cinta akan uang. Saudara perhatikan baik-baik, hari-hari ini kita 

yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi kalau masih cinta uang, maka Tuhan akan disiplinkan 
supaya tidak cinta akan uang. 

Karena pentingnya tentang uang atau mamon ini maka Alkitab menuliskan ada 2.350 ayat tentang 
uang. Perumpamaan Tuhan tentang uang atau mamon itu lebih banyak dari perumpamaan Tuhan Yesus 



tentang sorga dan neraka. Dari 10 ayat di dalam Perjanjian Baru 1 di antaranya berbicara tentang uang 
atau mamon.  
 
BEBERAPA ALASAN TENTANG UANG 
Ada beberapa alasan tentang uang, yaitu :  
1. Uang adalah saingan utama dari Tuhan Yesus 

Alkitab berkata: “Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.” (Matius 6:24; 
Lukas 16:13) Kita harus memilih salah satu: Allah atau mamon. Banyak dari kita tidak sadar kalau 
sebetulnya dalam hidup ini kita mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. 

Masih ingatkah Saudara kisah tentang anak muda yang kaya? Dia datang kepada Yesus dan 
berkata: “Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?” 
Yesus menjawab: “... turutilah segala perintah Allah.” Kata orang itu kepada-Nya: “Perintah yang 
mana?” Kata Yesus: “Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi 
dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” 

 Dengan bangga anak muda ini datang dan berkata: “Semuanya itu telah kuturuti, apa lagi yang 
masih kurang?”  Kata Yesus kepadanya: “Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala 
milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, 
kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku.” Apa yang terjadi? Dia yang tadinya menggebu-gebu, 
pikirnya sudah mendapatkan hidup yang kekal, langsung pergi dengan sedih, karena banyak hartanya. 
Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi 
seorang kaya untuk masuk ke dalam Kerajaan Sorga. Sekali lagi Aku berkata kepadamu, lebih mudah 
seekor unta masuk melalui lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.” 
(Matius 19:24-26) Hal ini membuat gempar di antara murid-murid-Nya.  Mereka berkata, “Kalau begitu 
siapa yang bisa diselamatkan?”. Tetapi dengan tenang Tuhan Yesus berkata, “Memang bagi manusia 
tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin.” Kadang-kadang kita tidak sadar kalau 
kita sedang mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada mamon, terutama kalau kita kaya. Yang seperti ini 
tidak bisa masuk sorga, kita harus memilih. Tetapi bagaimana caranya? 1 Timotius 6:17-19 
“Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan 
berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaan-
Nya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat 
baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan 
suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang 
sebenarnya.”  
 
SYARAT UNTUK MENJADI KAYA DI BUMI DAN MASUK SORGA 
a. Jangan tinggi hati/ sombong  
Supaya tidak sombong perlu diproses. 
 
b. Jangan mengandalkan kekayaannya, melainkan mengandalkan Tuhan 

Orang kaya tidak mudah untuk mengandalkan hanya kepada Tuhan dan bukan kekayaannya. 
Tetapi bisa baginya untuk hanya mengandalkan Tuhan, yaitu dengan cara di proses! Sebab tanpa 
diproses tidak akan bisa.  



 
c. Berbuat baik 

Firman Tuhan berkata, “Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Kalau 
ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri.” Misalnya ada orang kaya yang memiliki trilyunan rupiah, apakah 
mudah baginya untuk mengasihi orang yang berbuat salah kepadanya? Bukankah lebih mudah baginya 
menyuruh orang upahannya membalas kesalahan orang lain itu? Jadi bagaimana caranya supaya bisa 
berbuat baik? Caranya dengan diproses. 
 
d. Menjadi kaya dalam kebajikan 

Di dalam kamus kata ‘kebajikan’ ini adalah ‘benevolence service’, yaitu memberi kepada orang-
orang miskin dan sengsara. 

Banyak orang yang memberi kepada orang-orang miskin, kadang-kadang perlu di - shoot di TV 
sambil berpesan, “nanti expose saya ya...” Banyak yang seperti itu, tetapi memberi yang keluar dari 
dalam hatinya itu tidak mudah. Supaya menjadi seperti itu perlu diproses! 
 
e. Suka membagi dan berbagi 

Kadang-kadang orang kaya yang mempunyai trilyunan rupiah, tetapi uang Rp 1.- saja di pegang 
erat-erat. Semakin banyak uangnya, orang semakin susah memberi. Mulai menghitung-hitung berapa 
perpuluhannya. Tuhan Yesus pernah berkata ketika melihat janda miskin yang memberi 2 peser dengan 
tidak perlu pikir-pikir lagi karena memang tidak ada uangnya. Sambil tertunduk dia memasukkan 
persembahannya ke kotak persembahan, ... “kincring”, Orang kaya itu memberi persembahan begitu 
besar ke dalam kotak persembahan sampai terdengar suara keras, “bummm...!” namun Tuhan Yesus 
berkata bahwa janda itu memberi jauh lebih banyak daripada orang kaya itu, sebab yang diberikan oleh 
janda itu adalah seluruh yang dia miliki. 
 

2. Bagaimana kita menangani uang itu akan berdampak pada persekutuan dengan Tuhan 
Bulan lalu kita sudah berbicara tentang perumpamaan seorang penabur: 

a. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan 
Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, tidak mengerti karena iblis langsung 

mengambilnya. Ini adalah tipe orang yang tidak kontinyu dan jarang pergi ke gereja. 
b. Sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu-batu 
Benih ini setelah tumbuh menjadi kering, karena akarnya pendek. Pada waktu terik matahari datang, 

mereka langsung mati. Ini adalah tipe orang yang mendengar firman Tuhan dengan sukacita 
menerimanya, tetapi pada waktu penganiayaan datang terhadap firman itu, orang ini menjadi murtad 
dan sudah tidak ke gereja lagi. 

 
 
 
 
 
 
 



c. Sebagian benih jatuh di semak duri 
Semak duri tumbuh bersama-sama dengan benih. Ini adalah tipe orang yang telah mendengar firman 
Tuhan dengan sukacita, tetapi terjepit dengan kekuatiran dunia, tipu daya kekayaan dan kenikmatan 

hidup akhirnya tidak berbuah. Firman Tuhan berkata kalau tidak berbuah, dipotong, lalu jatuh ke tanah 
jadi kering, disapu, dilempar ke dalam api.  
 
      d.  Sebagian benih jatuh di tanah yang baik 
 Benih yang tumbuh di tanah yang baik setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat. Ini adalah tipe 
orang yang mendengar firman itu , menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam 
ketekunan. 
 

Di dalam gereja, tipe orang yang no.1 dan 2 sudah tidak terlihat, yang terlihat hanyalah tipe 
yang no. 3 dan 4. Pastikan bahwa Saudara berbuah dengan lebat, supaya masuk sorga. 
 
 



3. Uang itu yang membentuk karakter kita 
Karakter daripada Tuhan Yesus adalah 9 buah Roh Kudus.  
 
KEADAAN MANUSIA PADA AKHIR JAMAN 

II Tim 3:1-5 “Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia 
akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.” Akibatnya: “Mereka akan membual dan 
menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan 
tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, 
suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, 
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah. Secara 
lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakekatnya mereka memungkiri kekuatannya. 
Jauhilah mereka itu!”  

Pastikan bahwa Saudara tidak seperti ini. Akan datang masa yang sukar, orang mencintai dirinya 
sendiri dan menjadi hamba uang. Ini kuncinya karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang.  
 
Di dalam koran Kompas dituliskan: dia sangat prihatin terhadap anak-anak remaja. Kompas itu 
mengatakan sekarang anak-anak muda, remaja itu sudah tidak menghormati orang tua lagi, atau tidak 

tahu aturan, sedangkan 40 tahun yang lalu tidak seperti itu. Jika kita melihat hari-hari ini seperti itulah 
tingkah laku mereka.  
• Tidak menghormati orang tua, orang yang lebih tua.  

Tidak menghormati orang tua itu kualat dan itu firman Tuhan yang berbicara. Dahulu, anak-anak 
diajarkan tentang budi pekerti di sekolahnya, tetapi sekarang tidak ada. Apakah ini menggenapi firman 
Tuhan? Seharusnya orang tua yang mengajar, tetapi maaf yah, generasi-generasi orang tua pada masa 



sekarang ini jarang mengajarkan tentang budi pekerti kepada anaknya. Sekarang ini sangat parah, 
artinya waktunya sangat... sangat singkat.  
 
KISAH SALOMO 

Salomo adalah orang yang diberi kekayaan dan keamanan. Negaranya sangat luar biasa., tidak 
ada raja yang lebih kaya daripada dia dan lebih berhikmat daripada dia. Pada jamannya Salomo, perak 
tidak memiliki nilai, karena semuanya dari emas.  

Salomo memiliki kekayaan yang banyak, tapi juga kita tahu tentang ‘3 TA” yaitu harta, wanita 
dan tahta. Akarnya adalah harta. Berawal dari harta yang  banyak, kemudian dia memiliki tahta dan yang 
terakhir adalah wanita. Dia memilik istrinya 700 orang dari kaum bangsawan. dan gundiknya 300 orang, 
jadi jumlahnya 1000 orang.  

Tapi yang menjadi masalah menurut Alkitab adalah: Justru dia mengawini orang-orang Mesir, 
Amon, Moab, Edon, Sidon, Het yang mana Tuhan sudah berbicara kepada orang Israel, untuk tidak 
bergaul dengannya, mereka akan transfer dan kamu akan menyembah allah mereka. Salomo lupa 
karena hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta.  

Alkitab mengatakan bahwa ketika dia sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada 
ilah allah mereka. Sehingga Salomo tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti 
Daud ayahnya. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Salomo mengikuti Asytoret (dewi 
orang Sidon), mengikuti Melkon (dewi kejijikan sesembahan orang Amon) padahal Tuhan telah 
menampakkan diri 2 kali kepada Salomo. Padahal Salomo menulis Amsal, Kidung Agung, Pengkotbah 
dan tidak ada orang yang diberi hikmat seperti Salomo.  

 
AKHIR DARI KEHIDUPAN 3 PEMUDA YANG DIPAKAI TUHAN LUAR BIASA 

Tahun 1945, ada 3 orang pemuda yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yaitu: Billy Graham, 
Chuck Templeton dan Bron Clifford. Umur mereka pada waktu itu sekitar 20 tahun. 

Chuck Templeton, adalah seorang pengkotbah muda yang paling berkarunia dan berbakat di 
dunia lebih dari Billy Graham. Dia adalah pelopor penginjilan.  

Pada tahun 1950, dia meninggalkan pelayanannya untuk menjadi komentator radio dan televisi 
dimana kemudian dia menjadi ateis.  

Bron Clifford, seorang yang tinggi, ganteng, gagah, cerdas, pengkotbah paling berbakat dan 
penuh kuasa yang pernah muncul di gereja dalam sekian abad. Ketika Clifford berkotbah, orang akan 
antri berjan-jam untuk mendengar dia berkotbah. Pada tahun yang sama, ketika Clifford berkotbah di 
Chapel of Baler University, presiden memerintahkan untuk memotong tali lonceng menara sehingga 
tidak mengganggu kotbahnya.  

Di usia 25, Clifford memecahkan rekor untuk menghadirkan orang paling banyak dibanding 
pengkotbah lain.  

Pada tahun 1954, Clifford kehilangan keluarganya (bercerai), pelayanannya, kese-hatannya. Di 
usia 35 tahun, dia mati karena kecanduan alkohol dan sirosis hati. Dia meninggal di sebuah hotel rusak 
di pinggir kota Amarillo, Texas. Dia meninggal tanpa ada yang menangisi, tanpa ada penghormatan, 
tanpa perhargaan. Beberapa pendeta dari Amarillo, Texas mengum-pulkan uang untuk membeli peti 
mati murahan dan mengirimkannya ke pantai timur dan dia dikubur di pemakaman orang-orang miskin. 



Akhir yang sungguh tragis.  
 

Dari kedua hama Tuhan di atas, kita bisa melihat bahwa yang paling penting bukan pada waktu 
memulai, tetapi pada waktu mengakhiri.  

Sebuah data menuliskan bahwa orang yang memulai pelayanan umur 20 tahun, hanya 1 dari 10 
orang yang bertaham sampai umur 65 tahun. Itu semua karena imoralitas, patah semangat, teologi 
liberal dan cinta akan uang. Berhati-hatilah!!! 
 
PAHAM KESELAMATAN YANG HARUS KITA PILIH  
Sekarang ini ada 2 paham tentang kesela-matan, kita harus memilih dengan hati-hati.  

1. Sekali selamat tetap selamat 
  Banyak orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus menganggap bahwa kalau kita sudah 
selamat pasti selamat. Sekalipun jatuh bangun dalam dosa, bergelimang dalam dosa, pokoknya orang ini 
tetap selamat.  
 
        2.  Orang itu selamat kalau dia percaya dan setia sampai akhir / bertahan sampai kesudahannya 

Keselamatan adalah untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menurut kehendak Bapa 
dan setia sampai akhir serta bertahan sampai kesudahannya. Kita menganut paham yang kedua. 
Sekarang kita akan berhitung secara sederhana saja. Kalau misalnya paham yang pertama salah artinya 
keselamatan itu sekali selamat tetap selamat. Itu salah, coba saya tanya,  orang yang masuk neraka itu 
banyak atau tidak? Banyak.  

Kalau misalnya paham yang kedua yaitu orang yang bertahan dan setia sampai akhir ini salah 
atau ternyata standar yang diberikan Tuhan itu lebih ringan daripada standar yang ada, lebih banyak 
orang yang masuk surga atau neraka? Surga. Mengapa? Karena dia sudah mempersiap-kan diri. 
Kalaupun misalnya standarnya diperingan, kenapa tidak memilih yang kedua saja. 

Banyak orang yang mengikuti paham yang pertama, mengapa? Banyak orang  yang hidupnya 
‘abu-abu’. Gereja penuh dengan orang yang seperti ini. Berhati-hatilah!!!  
Di hari-hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan: 
 

“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!” 
 

Mereka yang disuruh enyah akan dimasukkan ke dalam neraka. Biarlah kita semua yang percaya 
kepada Tuhan Yesus masuk sorga dan mendapat mahkota di sana.  Amin (Sh) 

 
 
 
 
 
 



SERI AKHIR ZAMAN BAGIAN KE – 43 
 

MENUJU TATANAN DUNIA BARU 
(BAGIAN 16) 

 
“Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh – 

roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis 
dan yang dibenci” (Wahyu 18:2) 

 
FILM BAGIAN 4,”MENUJU BABEL BESAR” 

Pada  3 pembahasan kita tentang film yang terdahulu, kita dapat melihat bahwa film-film dunia 
yang selama ini kita tonton ternyata memiliki pesan-pesan terselubung iblis, seperti: Simbol-simbol 
Tatanan Dunia Baru, Illuminati, Freemason, simbol dan pesan terselubung satanisme, okultisme, sihir, 
dll. Dan seperti telah kita bahas, film dunia juga ternyata memiliki pesan-pesan tersembunyi dari 
kampanye tiga sosok pemimpin masa kesusahan besar, yaitu: Naga (iblis), Antikris (Mesias palsu) dan 
nabi palsu. 

Pada edisi ini, kita akan melihat pesan-pesan terselubung lainnya yang ditemukan dalam film-
film dunia. Intinya masih sama yaitu untuk menggiring/mempersiapkan manusia memasuki masa 
pemerintahan Antikris, atau Tatanan Dunia Baru, bahkan mempersiapkan/mengkondisikan manusia 
menuju BABEL BESAR. 

 
Iblis sang penipu 
Adalah malaikat Tuhan bernama Lucifer diciptakan Allah dengan begitu sempurna. Dari Yeh 

28:12-14 kita dapat melihat bagaimana keadaan Lucifer di surga: Ia diciptakan tak bercela, penuh hikmat 
dan tampan; Pakaiannya adalah berbagai jenis batu permata yang indah-indah dan emas; Tempatnya di 
dekat kerub, yaitu di gunung Allah yang kudus dan ia berjalan di atas batu-batu permata yang 
bergemerlapan; Tugasnya ialah memuji-muji Tuhan. Sungguh, Lucifer begitu sempurna, sampai akhirnya 
Tuhan menemukan PEMBERONTAKAN dalam diri Lucifer, seperti Yesaya 14:12-14 mencatat bahwa 
karena kesempurnaannya itu Lucifer akhirnya takabur dan hendak menyamai Allah penciptanya. Lucifer 
ingin duduk di takhta Allah, yaitu ingin disembah oleh seluruh ciptaan Allah. Karena pemberontakan 
tersebut akhirnya Lucifer dilemparkan dari surga, namun ia tidak sendirian sebab ia berhasil MENIPU 1/3 
dari malaikat di surga untuk ikut memberontak kepada Allah. Dimana kemudian, Lucifer dan 1/3 
malaikat tersebut akhirnya bersama-sama dilempar dari surga ke tempat baru yaitu di atmosfir bumi. 
Oleh sebab itu Akitab menyebut mereka sebagai “penguasa kerajaan angkasa” (Ef 2:2) dan Lucifer 
sebagai pemimpinnya. Keadaan Lucifer sangat bertolak belakang dengan keadaannya waktu di surga 
dulu, sebab kini ia begitu buruk rupa, mengerikan dan menjijikkan. Namun demikian, mereka dapat 
berubah bentuk dan rupa, bahkan dapat berubah menyerupai malaikat terang (II Kor 11:14). Lucifer kini 
dikenal sebagai iblis atau satan (Why 12:9; 20:2). Begitu juga para malaikat yang jatuh, mereka kini 
menjadi para setan dan roh-roh jahat yang sangat buruk baik dalam rupa maupun tingkah-lakunya (Why 



18:2). Sementara itu akibat pemberontakannya itu, Allah mempersiapkan neraka sebagai penghukuman 
kekal bagi iblis dan para malaikatnya  (Mat 25:41). 

 
Setelah kejatuhan Lucifer dan para malaikatnya (tidak diketahui berapa jarak rentang waktunya) 

kemudian Allah menciptakan manusia, yaitu Adam. Pada waktu Allah menciptakan Adam, Ia memberi 
KUASA atas seluruh dunia ini kepada Adam (Kej 1:28), dan hal tersebut membuat iblis membenci Adam 
termasuk Hawa yang diciptakan Allah kemudian. Sejak saat itu iblis berusaha untuk merebut hak atas 
dunia dari Adam. Dan seperti kita ketahui kisah selanjutnya, ternyata iblis berhasil menipu Adam melalui 
Hawa, yang mengakibatkan Adam jatuh ke dalam dosa yang sama seperti iblis, yaitu pemberontakan. 
Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, kontrol dunia berpindah kepada iblis (Mat 4:8-9) sehingga kini iblis 
memiliki KUASA dan kontrol atas dunia ini beserta alam spiritualnya (Ef 6:12).  

Sekalipun kuasa atas dunia telah beralih ke tangan iblis, namun sebenarnya bukan itu yang ingin 
iblis rebut dari manusia, ia tidak tertarik dengan segala isi dunia, sebab iblis menginginkan MANUSIA, 



yaitu untuk membawa sebanyak mungkin manusia memberontak kepada Allah agar kelak mereka binasa 
bersama-sama iblis di neraka. Bagaimana caranya? Yaitu iblis memimpin seluruh pasukannya untuk 
menipu PIKIRAN dan TUBUH manusia kepada pemberontakan kepada Allah.  

Sepanjang sejarah manusia, iblis telah berhasil membawa banyak sekali manusia melawan 
kepada Allah. Sebelum jaman Nuh, iblis telah berhasil menipu manusia pada pemberontakan yang 
membawa mereka pada penghakiman Tuhan dengan memusnahkannya dalam air bah, hanya Nuh dan 
keluarganya yang selamat. Iblis juga berhasil membawa seluruh dunia memberontak kepada Allah 
dengan mendirikan menara Babel. Iblis juga berhasil membawa penduduk Sodom dan Gomora melawan 
kepada Allah, sampai akhirnya mereka dimusnahkan dalam hujan api dan belerang. Dan kini, iblis juga 
sedang membawa seluruh umat manusia untuk memberontak kepada Allah, sebelum akhirnya iblis dan 
semua yang mengikutinya dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal.  

Tuhan Yesus menyebut iblis sebagai “penipu” (Yoh 8:44). Dan memang itulah pekerjaan iblis 
hingga hari ini... Ia menggunakan segala TIPUAN untuk membawa manusia pada pemberontakan dan 
keluar dari rencana awal manusia untuk bersekutu dengan Allah dalam kekudusan dan keintiman.  

 
Dari “Menara Babel” menuju “Babel Besar” 
“Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa 

dengan anggur hawa nafsu cabulnya.” (Why 14:8) 
Di akhir jaman, Rasul Yohanes melihat bahwa ada suatu “kota” yaitu kota yang besar yang 

bernama Babel, dan karena besarnya, kota itu disebut “Babel Besar”. Namun tak lama kemudian 
seorang malaikat berkata bahwa kota tersebut telah rubuh!  

Yang menjadi pertanyaan, jika Babel Besar kemudian diruntuhkan lalu kapan Babel Besar 
tersebut dibangun, dan jika Babel itu sudah ada lalu dimana letak kota Babel Besar itu. Sebenarnya 
pertanyaan yang lebih tepat adalah: “apa” atau “siapa” Babel Besar itu? Untuk menjawabnya maka kita 
akan lanjutkan kisah di atas tadi tentang “iblis sang penipu”... 

Setelah seluruh manusia di dunia ini dibinasakan dalam air bah (kecuali Nuh dan keluarganya) 
tidak membuat iblis berhenti dari usahanya untuk membawa kembali manusia memberontak kepada 
Allah. Setelah air bah surut, maka lahirlah keturunan-keturunan Nuh yang lain dan kembali mereka 
memenuhi bumi. Dan dari keturunan-keturunan Nuh itu lahir pula seseorang bernama Nimrod, yang 
lahir di daerah Sinear. Alkitab mencatat bahwa Nimrod ini adalah orang yang pertama kali berkuasa di 
bumi dan seorang pemburu yang gagah perkasa (Kej 10:8-9). Namun sayang, Nimrod adalah seorang 
yang dikuasai iblis, sehingga karirnya begitu cepat menanjak hingga ke puncak pemerintahan dunia. 
Kemudian Nimrod mendirikan sebuah kota, yaitu kota yang besar, bernama Babel. Kota ini dibangun 
dengan sistem penyembahan iblis, dimana iblis yang diam di dalam diri Nimrod sebagai pemimpin 
utamanya, baik secara politik maupun agama. Dan sebagai ambisi lama iblis untuk duduk di takhta Allah 
dan disembah oleh seluruh ciptaan Allah, maka iblis, melalui Nimrod, mendirikan sebuah menara tinggi 
“hingga ke langit” yang dinamai menara Babel (Kej 11:4). Di puncak menara inilah akhirnya cita-cita iblis 
untuk bertakhta di “tempat tinggi” dan disembah oleh seluruh ciptaan Allah. Sekalipun pola 
penyembahannya meniru pola penyembahan di surga, namun penyembahan di menara Babel adalah 
pola penyembahan okultisme yang begitu jahat dimata Allah. Disinilah dimulai penyembahan iblis, 
praktek okultisme, ramal/ nujum, sihir, astrologi mulai dibuat dan praktek pengorbanan bayi kepada 
dewa Molokh (Im 18:21) yang merupakan nama lain dari Nimrod. Seperti profesi Petrus yang berubah 



dari penjala ikan menjadi “penjala manusia,” profesi Nimrod pun kini berubah dari pemburu binatang 
menjadi “pemburu jiwa manusia,” seperti sifat bapa-nya, yaitu iblis, “mencuri, membunuh dan 
membinasakan” jiwa-jiwa manusia menuju api neraka (Yoh 10:10). 

Kejahatan Babel begitu besar dihadapan Allah, manusia saat itu bersatu (unity) namun dalam 
hal okultisme, sehingga Allah turun ke dunia untuk melihat apa yang terjadi (Kej 11:5). Dan untuk 
menghentikan apa yang terjadi di Babel akhirnya Allah mengacaubalaukan bahasa mereka untuk 
menghentikan kesatuan mereka. Dengan bahasa yang berbeda-beda, sebagian besar penduduk Babel 
akhirnya tercerai-berai ke segala pelosok dunia menurut bahasa mereka masing-masing, sebagian lagi 
tetap tinggal dan membangun kerajaan Sinear. Sejak saat itu pembangunan Babel terhenti, kotanya 
ditinggalkan dan sebagian penduduknya mencari tempat baru untuk mulai membangun kota/kerajaan 
mereka masing-masing. Namun demikian, sekalipun mereka meninggalkan kota Babel, tapi mereka tidak 
meninggalkan praktek okultisme Babel. Kemanapun mereka pergi dan mendirikan kota/kerajaan maka 
dapat dipastikan praktek-praktek sihir dan okultisme Babel menjadi sistem agama mereka. Sekalipun 
Allah menghendaki sistem Babel dan agama Babel berhenti namun tidak demikian dengan iblis, ia 
bersumpah bahwa ia akan membangun kembali Babel dan mewujudkan cita-citanya untuk bertakhta 
atas seluruh dunia dan disembah oleh semua manusia yang ada di dunia. Sehingga iblis terus mewarisi 
sistem penyembahan berhala Babel dimanapun manusia tinggal untuk kemudian dihidupkan kembali di 
akhir jaman, yaitu yang dalam kitab Wahyu disebut sebagai “Babel Besar.”  

Tahun demi tahun iblis membangun kem-bali “kota Babel”, ia menggunakan semua cara dan 
bidang untuk mewujudkan cita-citanya itu. 

 
Iblis membangun kembali Babel  
Hari-hari ini kita sedang hidup di akhir dari akhir jaman, iblis sudah mencapai sentuhan akhir 

dalam membangun “kota Babel” yang pembangunannya sempat terhenti dulu. Seluruh dunia sedang 
iblis bawa untuk menjadi Babel terakhir sebelum ia dilemparkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya 
(Why 20:10), ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Babel ke-dua ini akan disebut sebagai “Babel Besar” 
atau yang kita kenal selama ini sebagai “Tatanan Dunia Baru,” dimana daerah kekuasaanya akan 
mencakup SELURUH DUNIA dan seluruh umat manusia. Dunia akan menjadi satu dimana iblis, melalui 
Antikris, akan menjadi pemimpinnya dan kemudian menuntut disembah.  

Banyak bidang di dunia ini yang iblis gunakan untuk membangun Babel Besar, seperti telah kita 
bahas sebelumnya, iblis mengguna-kan politik, bidang keuangan, agama, musik hingga dunia film untuk 
mengkondisikan manu-sia menuju Babel Besar. 

Berikut ini adalah pesan-pesan terselu-bung dari dunia film yang tanpa disadari oleh kita bahwa 
sebenarnya dibalik sebagian besar film mengandung pesan-pesan terselubung. Berikut pesan-pesan 
terselubung tersebut: 

1. Simbol-simbol peradaban Mesir kuno 
Saat Nimrod berkuasa, ia memperistri  seorang wanita bernama Semiramis, yang juga 

merupakan IBU KANDUNG-nya sendiri! Selain sangat cantik, Semiramis juga merupakan penyembah 
setan tingkat tinggi. Saat Nimrod mati, para pengikut setia Nimrod sangatlah terpukul. Melihat kesetiaan 
mereka terhadap tuan mereka, Nimrod, Semiramis melihat hal ini sebagai kesempatan untuk berkuasa. 
Lalu ia mengarang cerita bahwa sekalipun telah mati, namun sebenarnya Nimrod kini telah menjadi 
dewa yaitu dewa Baal (yang artinya Tuan atau suami) dewa tertinggi. Dan jika Nimrod, suaminya, telah  



 
 
 
 
 

menjadi dewa maka tentu saja Semiramis kini menjadi istri dewa, lalu Semiramis menamai 
dirinya sebagai “ratu surga” (lih. Yer 7:18) atau Asytoret (lih. Hak 2:13). Kemudian saat Semiramis hamil, 
ia mengatakan bahwa anak yang dikandungnya adalah titisan dari Nimrod. Anak tersebut kelak akan 
lahir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan saat anak tersebut lahir, Semiramis 



memberinya nama Tamus/ Tammuz (lih. Yeh 8:14-15) yang artinya: “anak yang setia dan benar”, “tunas 
kehidupan” dan “anak yang lahir dari seorang perawan.”  

Hasil usaha Semiramis akhirnya membuahkan hasil, ia dan Tamus kemudian menjadi dewa 
sesembahan tertinggi, yaitu penyembahan dewi Asytoret dan dewa Tamus atau yang dikenal saat ini 
sebagai penyembahan “ibu-anak” atau “dewi ibu” (mother goddess) yang digambarkan sebagai seorang 
sedang mengendong seorang anak kecil. Sang anak disembah karena merupakan titisan dari dewa 
tertinggi yang akan menyelamatkan umat manusia, sedangkan sang ibu disembah karena ia telah 
melahirkan/ibu dari sang juruselamat.  

 

Saat penduduk Babel terserak, penyembahan “ibu-anak” ini menyebar ke seluruh dunia, 
termasuk ke Mesir. Sekalipun penyebaran agama Babel menyebar ke seluruh dunia, namun Mesir-lah 
yang paling mewarisi segala penyembahan berhala Babel. Di Mesir, Nimrod/Baal dikenal sebagai dewa 
Ra (dewa matahari); Semiramis/Asytoret dikenal sebagai Isis; dan sang anak/Tamus dikenal sebagai 
Osiris/Horus. Mesir menjadi pusat penyembahan Baal yaitu Ra, sang dewa matahari, yang sebenarnya 
adalah Lucifer/iblis. 

Setelah sebagian besar penduduk Babel terserak, mereka pindah ke seluruh penjuru dunia. 
Sebagian dari mereka ada yang pindah ke daerah sungai Nil, dan mereka membuat kerajaan Mesir. Di 
kerajaan ini, praktek okultisme Babel diteruskan dengan “sangat baik” bahkan lebih lagi. Rakyat Mesir 
membangun piramida-piramida, kuil-kuil, obelisk dan patung-patung yang didirikan untuk penyembahan 
matahari/dewa matahari. 

Saat bangsa Israel diperbudak di Mesir untuk waktu 430 tahun, bangsa Israel sangat 
terkontaminasi dengan praktek penyembahan berhala orang-orang Mesir. Saat mereka keluar dari 
Mesir, tetap saja sebagian orang Israel memegang teguh praktek penyembahan berhala Mesir/Babel. 
Seperti dapat kita lihat dalam Alkitab bahwa wanita-wanita Israel menangisi dewa Tamus (Yeh 8:14); 70 
tua-tua Israel menyembah dewa-dewa dan gambar-gambar binatang menjijikkan (Yeh 8:10-12); praktek  



 
penyembahan matahari (Yeh 8:16); Penyem-bahan Baal dan Asytoret (Hak 2:13); pendirian dan tugu-
tugu penyembahan matahari / Obelisk (I Raj 14:23) padahal jelas-jelas Allah memerintahkan mereka 
untuk menghancurkan-nya (Kel 23:24); dan masih banyak lagi. 

Bukan hanya Israel, penyembahan berhala Mesir/Babel menjalar hampir ke seluruh peradaban 
manusia. Saat kekaisaran Romawi menguasai dunia (termasuk tanah Israel), mereka juga ternyata 
mewarisi penyembahan berhala Mesir/Babel. Mereka mengenal Nimrod sebagai Jupiter (Yun. Zeus, Kis 
14:12-13), sedangkan Semiramis sebagai Venus (Yun. Artemis, Kis 19:24) dan Tamus sebagai Attis. 
Setelah kekaisaran Romawi “menghilang,” penyembahan berhala Mesir/Babel tetap melekat pada 
wilayah-wilayah bekas kekaisaran Romawi yang kita kenal sekarang sebagai Eropa.  

Saat kekristenan berkembang di Eropa, ternyata penyembahan berhala peninggalan kekaisaran 
Roma meresap juga pada Gereja Tuhan. Salah satunya adalah pada abad ke 15-an, di Spanyol muncul 
aliran “mystical Christian” (Kekristenan yang berdasarkan mistik/praktek okultisme Mesir/Babel) yang 
dinamakan “The Alumbrados,” bahasa Spanyol yang berarti “yang tercerahkan” atau “Illuminated” 
pimpinan Ignatius De Loyola (1491-1556). Oleh karena ajaran dan aktivitasnya yang dipandang men-
curigakan dan sesat, Loyola sempat ditangkap oleh pihak gereja Roma Spanyol saat itu dan 
diperhadapkan pada inkuisisi (pengadilan bagi pembawa ajaran sesat/heresi), namun karena ia dapat 
meyakinkan pihak Gereja bahwa organisasi mereka hanya bentuk ikatan persaudaraan akhirnya Loyola 
dibebaskan dan terhindar dari Inkuisisi.  

Loyola meninggalkan banyak praktek-praktek dan simbol-simbol sihir Mesir pada para 
pengikutnya. Ia mengajarkan meditasi, metafisik, psikologi, hipnotis, telepati, parapsikologi (sihir ilmiah),  



 
filosofi, mantra dll. Ajaran Loyola merupakan perpaduan sains dan sihir, sekalipun seorang terpelajar, 
namun tingkat okultisme Loyola sangat tinggi, ia dapat melayang di atas lantai, menghipnotis, hingga 
membaca pikiran orang lain. Simbol-simbol yang terkenal dari ajaran Loyola adalah: Obelisk (tiang/tugu 
penyembahan matahari), piramida Mesir (sruktur memanggil energi gaib), mata Horus (All seeing eye) 
dan lain sebagainya. 

 
Setelah kematian Loyola, sekalipun melewati jalur “bawah tanah” para penerus Loyola tetap 

mempelajari dan mengembangkan apa yang gurunya telah ajarkan kepada mereka. Tahun berganti 
tahun, dan abad berganti maka muncullah penerus Loyola yang sangat terkenal yaitu Adam Weishaupt 
(1748-1811) seorang berkebangsaan Jerman yang dibesarkan di lingkungan ordo yang sangat mewarisi 
praktek okultis Loyola. Dengan bantuan Adolph Freiherr Knigge, Weishaupt akhirnya mendirikan ordo 
sendiri yaitu ordo Illuminati. Ordo ini memiliki misi untuk menghapuskan SEMUA pemerin-tahan dan 
SEMUA agama, yaitu menjadikan dunia ini menjadi suatu ordo baru (new order) yaitu NEW WORLD 
ORDER atau TATANAN DUNIA BARU. Jelas bukan? Ada garis lurus antara menara Babel/Babel kuno, 
Mesir kuno dan Tatanan Dunia Baru, yaitu yang kitab Wahyu sebut sebagai “BABEL BESAR”/“MYSTERY, 
BABYLON THE GREAT” (Why 17:5). 

 
Sekalipun manusia yang mencetuskan Tatanan Dunia Baru, namun kita tahu bahwa dibalik 

semua itu adalah iblis/Lucifer. Tatanan Dunia Baru adalah cita-cita iblis yang sempat terhenti di menara 
Babel dulu, yaitu untuk mengembalikan konsep Babel dimana seluruh dunia menjadi satu kembali, tidak 
ada pemimpin lain kecuali iblis, semua agama menjadi satu yaitu “agama Babel” dan iblis sendiri yang 
akan menjadi pemimpinya. Illuminati adalah alat iblis untuk mendirikan Babel Besar. Setelah melewati 



ribuan tahun masa persiapan, iblis tidak akan gagal untuk kali ini, dan Alkitab (kitab Wahyu) 
meneguhkan itu, Babel Besar segera muncul.  

Illuminati adalah bentuk kepercayaan yang dikenal sebagai “pencerahan” / “enlightenment” 
yang merupakan ajaran Luciferian, dan seperti kita ketahui nama Lucifer sendiri berarti “light bringing” 
atau “sang pembawa cahaya/sang pencerah”, dan Illuminati mengajarkan bahwa akar mereka kembali 
kepada agama Babel dan Mesir kuno. Sekalipun para anggota saat ini hidup di jaman modern tapi 
mereka tetap memegang teguh kepercayaan dan praktek-praktek okultisme Mesir/Babel, padahal 
mereka telah duduk dibangku parlemen, politik, pemimpin negara, bankir, penulis, pemimpin agama, 
mereka yang terlibat di industri media, musik hingga perfilman. Para petinggi Illuminati mengerti, 
dengan memegang para top level SEMUA bidang kehidupan manusia di dunia ini, maka mereka akan 
segera menguasainya, dan mereka sudah mendapatkan itu. Kali ini kita akan membahas mereka yang 
berada di balik industri perfilman.  

Seperti telah kita bahas beberapa edisi yang lalu bahwa industri film adalah alat untuk 
membawa manusia pada Tatanan Dunia Baru, yang merupakan motivasi bagi semua Illumnist (sebutan 
untuk anggota Illuminati). Industri film dunia dikuasai para Illumnist, kita tidak bisa mengetahui siapa 
orang-orangnya, namun dari “jejak-jejak” yang mereka tinggalkan kita dapat mengetahui bahwa industri 
film adalah salah satu bidang yang mereka gunakan untuk mengkondisikan manusia memasuki Babel 
Besar. Perhatikan gambar-gambar di samping kanan. Beberapa sampul film sering menggunakan 
tema/gambar yang menampilkan piramida Mesir. Bukan hanya sampul, banyak film menggunakan 
setting pengambilan gambarnya di Mesir dengan tempat set atau hanya sekedar menampilkan latar 
belakang piramida Mesir. Kita berfikir mungkin memang setting film tersebut kebetulan sedang di Mesir 
atau karena memang alur cerita film tersebut memang sedang di Mesir. Tapi tahukah Saudara bahwa 
seting, tempat atau gambar yang menampilkan piramida Mesir adalah pesan terselubung (Subliminal 
Message) dari para elit film. Piramid adalah salah satu simbol sakral mereka sebagaimana simbol-simbol 
yang telah kita bahas di edisi-edisi sebelumnya, seperti: “mata satu” (eye of horus), “mata satu dalam 
segitiga” (all seeing eye), “eye of the moon” dan lain sebagainya. Piramida adalah simbol praktek okultis 
para elit Tatanan Dunia Baru yang berakar langsung dari praktek-praktek okultisme Mesir kuno. 
Piramida Mesir kuno adalah alternatif lain dari simbol terselubung yang menandakan eksistensi para elit 
Tatanan Dunia Baru di balik perfilman. Perhatikan simbol piramida Illuminati seperti pada gambar-
gambar di bawah ini... Perhatikan juga gambar-gambar yang muncul pada adegan-adegan film di atas 
ini... Itu semua bukan kebetulan, itu adalah pesan terselubung ekstisensis para elit Tatanan Dunia Baru 
dalam film-film yang mereka buat. Bahkan mereka ada di film anak-anak... (Vs.) 

(Bersambung) 
 
Pustaka : 
- “All Seeing Eye Symbol”; http://www.whale.to/b/eye_s.html#film 
- Billy Graham, “Peringatan Badai”: Light Publishing (2010) 
- Jack T. Chick, “The Broken Cross”; Chick Publications (1974).  
- Jack T. Chick, “The Force”; Chick Publications (1983). 
- Ralph Woodrow, “Babylon Mystery Religion: Ancient and Modern”; Evangelistic 

Association, Inc. (1986). 
- Wikipedia; http://www.wikipedia.org 



       
   

    

 

  

   

    

  

     

   
  

  

   

    

    

  

   

       
  

 

 
 
 

 
 



THE UNION OF HARP & BOWL 
 

The Union of Harp & Bowl” adalah acara pertemuan profetik penyatuan cawan dan kecapi 
antara Gereja kita di Indonesia dan Korea Selatan. Diadakan pada tanggal 10 Juli 2013 di GBI Sukawarna, 
Jl. Aruna 19 Bandung. Acara ini dihadiri oleh sekitar 1200-an orang yang merupakan para 
pemimpin/gembala rayon di bawah penggembalaan Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo, pekerja GBI 
Sukawarna dan undangan dari Korea, Singapura dan berbagai gereja yang tergabung dalam Jaringan Doa 
se-kota Bandung. 

Acara “The Union of Harp & Bowl” diadakan pada pukul 18:30 yang diawali dengan beberapa 
puji-pujian dan Choir yang dipersembahkan dari Choir Do-Bong, Korea Selatan. Mereka 
mempersembahkan 3 buah lagu yang berbahasa Indonesia. Selain itu ada juga tarian yang 
dipersembahkan oleh creative tim GBI Sukawarna. Sebuah tarian yang menggambarkan penyatuan cari 
cawan dan kecapi.  

SEJARAH “THE UNION OF HARP & BOWL” 
Sebelum kita melanjutkan liputan “The Union of Harp & Bowl” atau “Penyatuan Cawan dan 

Kecapi” kita akan terlebih dahulu melihat latar belakang 
terjadinya penyatuan “cawan” dan “kecapi” ini.   

Acara profetik ini bermula sekitar 2-3 tahun yang 
lalu ketika Pdt. David Tjakra Wisaksana (Gembala GBI 
Sukawarna Bandung) dalam perjalanan pulang bersama 
dengan Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo dari pelayanan di 
Eropa. Berikut kisahnya:  

Dalam perjalanan pulang dari Eropa, yaitu saat 
saya (Pdt. David T.W.) transit di Singapore untuk 
kemudian melanjutkan pelayanan ke Korea Selatan, saya 
tidak bisa beristirahat sama sekali, saya merasakan suatu 
kegugupan yang luar biasa waktu itu. Hal ini terjadi 
bukan saja karena kondisi kelelahan yang saya alami, 
namun juga dikarenakan beban pelayanan yang akan 
saya hadapi di Korea. 

Saya bertanya kepada Tuhan: “Tuhan, saya tidak 
bisa beristirahat,” saya bertanya kepada diri saya: 
“sebenarnya tujuan utama saya ke Korea Selatan ini untuk apa?” Saya bertanya ini, supaya saya tidak 
salah di hadapan Tuhan, apakah saya mencari popularitas, mengejar pelayanan atau apa? Ditambah 
masalah bahasa yang saya hadapi, sebab saya tidak yakin apa yang saya khotbahkan akan diterjemahkan 
dengan benar atau tidak oleh sang penterjemah. Dalam kondisi seperti itu, saya minta Tuhan menguji 
saya, takutnya pelayanan saya menjadi tidak maksimal. Namun, sampai pelayanan selesai ternyata 
Tuhan tidak bicara sama sekali. 

Keesokan harinya, saat saya sudah berada di Korea, saya diajak makan oleh salah satu gembala 
dimana saya melayani di tempatnya Ps. Dr. David Yonggi Cho. Saat itu Tuhan berbicara kepada saya di 



saat kami makan bersama. Tuhan berkata: “Aku akan menjadikan kamu sebagai alat untuk 
menjembatani pelayanan dari Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo dan pelayanan dari Ps. David Yonggi Cho 
seperti yang disebutkan di Wahyu 5:8 yaitu untuk menyatukan cawan dengan kecapi.” Begitu saya 
menerima pewahyuan dari Tuhan itu, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Sehingga apa yang saya 
lakukan di Korea tidaklah sia-sia. 

Setelah saya pulang di Indonesia, saya sampaikan pesan ini kepada Pdt. Niko dan beliau 
meresponi dengan baik dan berkata: “Ini benar... ini benar...” Akhirnya saya sampaikan pesan ini pada 
saat ada pertemuan para gembala di Jakarta. Satu prinsip saya adalah bahwa saya akan menyampaikan 
apa yang harus saya sampaikan dari Tuhan. Di saat saya sampaikan hal itu di atas mimbar, saya 
menyaksikan Pdt. Niko berkata dengan iman “Amin... amin... amin...” 

Sebenarnya apa itu “cawan” dan apa itu “kecapi”? Saudara, gereja Korea terutama Ps. Cho 
dikenal dunia dalam hal doa. Berbeda dengan gereja di Korea, gereja di Indonesia, terutama yang 
dibawah penggembalaan Pdt. Niko  dikenal sebagai gereja Pujian dan Penyem-bahan-nya. Dengan doa, 
gereja Ps. Cho yang diawali oleh beberapa orang saja kini telah menjadi gereja yang besar di Korea 
hingga seluruh dunia. Demikian juga dengan pujian dan penyembahan, gereja kita menjadi gereja yang 
diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa yang begitu besar. Berdasarkan apa yang terjadi di surga seperti 
gambaran yang Why 5:8 catat, maka kita mengetahui bahwa “cawan” adalah gambaran dari doa-doa 
orang kudus, sedangkan “kecapi” adalah alat musik untuk memuji-muji Tuhan, yaitu gambaran dari 
pujian dan penyembahan. Jadi penyatuan “cawan” dan “kecapi” berarti penyatuan antara “doa” gereja 
Korea dengan “pujian dan penyembahan” gereja di Indonesia yang pasti akan menghasilkan sinergi dan 
menghasilkan kuasa yang luar biasa, yaitu penuaian jiwa besar-besaran menjelang kedatangan-Nya yang 
ke dua kali kelak. 

“Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.” (Mat 6:10) Inilah 
kehendak Tuhan, apa yang terjadi di sorga terjadi juga di bumi. Jika di surga cawan dan kecapi bersatu 
menghasilkan kuasa yang besar, maka di bumi pun akan terjadi kuasa yang besar jika “cawan” (doa) dan 
“kecapi” (pujian dan penyembahan) itu dipersatukan, Haleluya. 

   
MEWUJUDKAN RENCANA TUHAN 
Setelah mengerti betapa pentingnya penyatuan cawan dan kecapi tersebut, maka saya berusaha 

sesegera mungkin untuk mewujudkan “penyatuan” tersebut, tapi itu bukan perkara yang mudah, 
mencari waktu untuk mempertemukan Ps. Dr. David Yonggi Cho dan Pdt. Niko tidaklah mudah. Saya 
mengalami banyak hambatan. Namun saya tetap berusaha untuk mewujudkan itu semua, seperti pada 
momentum-momentum pertemuan, yaitu:  

1. WPA (World Prayer Assembly - SICC, 14-18 Mei 2012) 
Dalam acara ini saya pikir ini adalah momentum yang tepat untuk mempertemukan Pdt. Niko 

dengan Ps. Cho. Ternyata pertemuan tidak jadi, karena tiba-tiba Ps. Cho mengganti pembicara dengan 
wakilnya yaitu Ps. Lee Young Hoon (Pastor of Yoido Full Gospel Church), sehingga hanya mereka berdua 
yang bertemu di acara WPA tersebut. Baru di sore harinya Ps. Cho berbicara di KKR Stadion Gelora Bung 
Karno, Jakarta, itupun dengan keterbatasan waktu dimana Ps. Cho harus segera kembali ke negaranya. 

 
 
 



2. Saya membuat janji kembali antara Ps. Cho dengan Pdt. Niko di kantornya Ps. Cho, Korea.  
Saat itu bersamaan dengan rapat pertemuan Empowered 21 Korea. Ternyata pertemuan di situ 

pun gagal. Pdt. Niko katakan bahwa jika kita bertemu Ps. Cho di kantornya, kita akan membicarakan 
apa? Penyatuan Cawan dan kecapi harus diadakan dalam suatu acara doa atau ibadah dan dapat 
disaksikan oleh banyak orang. 

 
Akhirnya di suatu pertemuan berikutnya di Korea, tanpa diduga-duga ternyata dari pihak  Ps. 

Cho yang meminta untuk bertemu di Indonesia, dan ia mau itu terjadi di kota Bandung yaitu di gereja 
kita. Sekalipun ini moment yang telah saya nanti-nantikan tetapi saya tidak langsung meng-iya-kan, 
karena saya harus menguji dahulu apakah Pdt. Niko bisa atau tidak. Jikalau Pdt. Niko tidak bisa, ya 
sudahlah, mungkin ini hanya pertemuan biasa saja. Saya hanya berdoa. Bukan hanya itu, gereja kita itu 
kecil, jika pertemuan dilakukan di gereja kita maka hanya dapat dihadiri oleh sedikit sekali orang, saya 
berharap acara ini bisa dilakukan di SICC, sebab tempatnya besar. Tapi Ps. Cho tetap menginginkan acara 
dilakukan di kota Bandung. 

Setelah menyesuaikan jadwal kedua belah pihat akhirnya jadwal Pdt. Niko dan Ps. Cho dapat 
dipertemukan. Tepatnya mereka akan dijadwalkan bertemu pada tanggal 10 Juli 2013. Apa yang selama 
ini menjadi kerinduan hati saya, akhirnya dapat terwujud, bahkan terjadi di kota Bandung, yaitu di 
gereja kita. Acara ini dinamai dengan “The Union of Harp and Bowl” yaitu sebagai wujud penyatuan 
cawan dan kecapi yang berbicara tentang DOA (“cawan” dari Korea), PUJIAN dan PENYEMBAHAN 
(“kecapi” dari Indonesia). 

PESAN-PESAN TUHAN  
Berikut adalah pesan-pesan Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Nya saat acara 

berlangsung: 
 
Ps. Kong Hee (Singapura)  
 
Satu sukacita dan kehormatan bagi saya bisa hadir dalam 

acara  malam hari ini. Saya merasa saya berada dalam moment ber-
sejarah. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar 
bagi kita semua. Banyak diantara kita hadir malam hari ini adalah 
pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan akan memakai kita untuk 
kebangunan rohani yang luar biasa.  

Ef 1:17 “... dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus 
Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu 
Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.” Paulus 
berdoa agar kita semua mendapatkan Roh hikmat dan wahyu 
mengenai Yesus Kristus. Dia tidak berdoa agar kita menyala-nyala, 
Dia tidak berdoa supaya kita lebih berserah. Paulus berdoa supaya 
kita lebih mendapatkan Roh Wahyu, kita sudah melayani Tuhan bertahun-tahun lamanya, kadang-
kadang kita merasa lelah, tapi kalau kita mendapatkan pewahyuan tentang Tuhan Yesus, maka kita tidak 
akan pernah kehilangan dedikasi. Engkau tidak akan pernah kehilangan apimu, engkau akan menyala-
nyala bagi Yesus seumur hidupmu.  



Merupakan kehormatan bagi saya dapat mengikuti gembala saya – yaitu Ps. Cho – selama 
bertahun-tahun. Saya melihat pengalaman yang luar biasa atas gembala saya ini, waktu beliau berusia 
25 tahun, Tuhan memakai beliau untuk membuka sebuah gereja. Sekarang kita bisa melihat kebangunan 
rohani dari gereja tersebut, ada revival dalam sel grup, ada pewahyuan mengenai doa, kita tahu bahwa 
Korea terkenal karena doa-doanya. Kemudian beliau mendapat pewahyuan mengenai Roh Kudus. Pada 
saat itu, setiap pagi Ps. Cho selalu berkata: “Mari Roh Kudus, kita akan mengalami petualangan 
bersama-sama.” Kemudian Ps. Cho juga memberikan kepada dunia sebuah pewahyuan tentang dimensi 
rohani ke-4.  

Saudara, seperti Ps. Cho, kita harus punya visi dan mimpi. Engkau harus percaya di hatimu. Dan 
lewat mulut kita kita harus mengakui dan memproklamasikan semua janji-janji Tuhan. Lewat pelayanan 
hamba Tuhan selama 55 tahun ini, Korea sudah berubah. Asia sudah berubah, seluruh dunia sudah 
berubah. Karena dia sebagai hamba Tuhan dengan hikmat dan wahyu.  

Setelah Ps. Cho, kemudian Tuhan membangkitkan Pdt. Niko, dia juga seorang hamba Tuhan 
dengan pewahyuan. Pdt. Niko membawa pertumbuhan dahsyat di seluruh Indonesia. Dan menurut saya 
dia adalah Worship Leader terhebat di seluruh Asia. Waktu saya mengalami masa-masa sukar yang saya 
lakukan adalah mulai dengarkan lagu-lagunya Pdt. Niko. 

Sudah 5 tahun belakangan ini Pdt. Niko membawa satu pergerakan kesembuhan besar di 
Indonesia. Dia adalah seorang hamba Tuhan dengan pewahyuan. Itu doa saya untuk kita semua malam 
hari ini. Firman Tuhan harus jadi satu kehidupan, jangan hanya tahu tentang firman Tuhan, melainkan 
mengenal Tuhan yang membawa kehidupan. Milikilah pewahyuan tentang siapakah Tuhan itu.  

Satu hal yang saya pelajari dari kedua hamba Tuhan ini adalah bahwa mereka suka berdoa. 
Setiap kali mereka berdoa mereka senang berbahasa roh. Itulah kuncinya. Hari ini, sekalipun kita berasal 
dari negara dan gereja yang berbeda, kita bergandengan tangan dan berbahasa Roh agar terjadi 
pencurahan roh kudus yang dahsyat.  

 
Pdt. DR. Ir . Niko Njotorahardjo 
Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. 

Dimana Pdt. David Tjakra Wisaksana (Gembala GBI Sukawarna 
Bandung) telah membuat hubungan antara gereja Ps. Yonggi Cho dan 
gereja kita. Saya percaya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. 
Unity adalah kunci penuaian jiwa yang luar biasa. Kalau kita melihat 
doa Tuhan Yesus dari Yohanes 17, dengan jelas Tuhan Yesus berkata 
“Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau 
berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita 
adalah satu.” Kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, dunia akan 
tahu dan dunia akan melihat bahwa Engkau mengutus Aku sebagai 
Tuhan dan Juruselamat. Saya percaya bahwa unity akan membuat 
satu penuaian jiwa yang luar biasa. Saya percaya, Ps. Cho datang ke 
tempat ini akan ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan. 

Di tahun 2001, saya bertemu dengan Ps. Cho di Surabaya. 



Saat itu Ps. Cho memberikan satu nubuatan bahwa kaki dian dari Korea Selatan pindah ke Indonesia. 
Mungkin banyak orang yang telah mendengar tentang itu dan bersukacita, tetapi khusus bagi saya itu 
adalah satu pewahyuan, yaitu suatu pesan doa. 

Di tahun 2001 setelah saya mendengar nubuatan ini, di tahun itu juga Tuhan menyuruh saya 
untuk membangun satu gedung besar dan saat ini gedung itu sudah jadi namanya SICC (Sentul 
International Convension Center). Beberapa waktu yang lalu, seorang nabi melihat bahwa kaki dian itu 
ada di SICC dan hal itu disampaikan kepada saya. Saat itu saya tidak mengerti tapi apa yang terjadi 
setelah itu sungguh luar biasa.  

WPA (World Prayer Assembly) yang kedua, Tuhan pilih Indonesia sebagai tuan rumah dan 
tempatnya di SICC.  

WPA pertama kali diadakan pada tahun 1984 di Korea Selatan (saat itu bernama International 
Prayer Assembly) yang bertempat di Yoido Plaza (gereja yang digembalakan Ps. Cho). Saudara tahu 
dampak dari WPA pertama? Korea diberkati Tuhan, dunia diberkati Tuhan. Penuaian jiwa terjadi secara 
luar biasa.   

Dua puluh delapan tahun kemudian, Tuhan memilih Indonesia sebagai tuan rumah WPA kedua. 
Dan banyak nabi-nabi sudah menubuatkan, setelah WPA kedua, Indonesia akan diberkati Tuhan secara 
luar biasa. 

Saya tahu, kedatangan Ps. Cho ke tempat ini adalah untuk mengimpartasikan api doa yang ada 
di Korea ke Indonesia.  

Saat ini, kita melihat penyatuan cawan dan kecapi seperti yang digambarkan dalam wahyu 5 
(keadaan sorga). Ketika Tuhan Yesus menerima gulungan kitab yang ada tulisan di dalamnya, yang 
dimateraikan dengan 7 materai, hanya Dia saja yang mampu untuk membukanya. Setelah itu apa yang 
terjadi?  

Malam ini kalau kita lihat penyatuan cawan dan kecapi, menciptakan bumi seperti keadaan di 
sorga seperti di Why 5. Ketika Tuhan Yesus menerima gulungan kitab yang ada tulisan di dalamnya, yang 
dimateraikan dengan 7 materai, hanya Dia saja yang mampu untuk membuka. Apa yang terjadi? 4 
makhluk sorga menyembah dia, 24 tua-tua menyembah dia, 24 tua-tua membawa kecapi dan cawan 
setelah itu mereka menyanyikan satu nyanyian baru, nyanyian meninggikan Tuhan Yesus dan apa yang 
terjadi? Dikatakan malaikat-malaikat, tua-tua, makhluk-makhluk yang mereka terdiri dari beribu-ribu 
laksa, mereka memuji-muji Tuhan, setelah itu apa yang terjadi? semua makhluk, dibumi di bawah bumi 
di laut dan segala yang ada di langit semua memuji-muji Tuhan. Kita sering berdoa jadilah kehendakmu 
di bumi seperti di surga.  

Saudara, kalau kita di sini menjadi kecapi, itu berbicara tentang pujian dan penyembahan, 
sedangkan cawan berbicara tentang doa. Kalau Saudara dan saya melakukan doa, pujian dan 
penyembahan yaitu menyanyikan nyanyian-nyanyian baru, meninggikan nama Yesus, saya percaya 
maka akan terjadi satu penuaina beribu-ribu laksa, bukan hanya itu, dikatakan semua makhluk di bumi 
dan di surga dan semua yang ada di dalamnya semua memuji-muji Dia, sampai akhirnya semua lutut 
bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.  

Saudara, seperti kita tahu bahwa gereja dari Ps. Cho sangat dikenal dalam hal doa. Sedangkan 
gereja kita di tempat ini lebih dikenal dalam hal pujian dan penyembahan. Hari ini secara profetik 
keduanya akan disatukan/unity, dan saya percaya seperti apa yang Alkitab katakan bahwa jika hal 
tersebut terjadi maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada akhirnya nanti pada waktu Tuhan 



Yesus datang untuk kali yang kedua, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah 
Tuhan. 

 
Ps. David Yonggi Cho (Korea) 
 
Dimana Yesus hadir selalu ada kemer-dekaan dan ada 

berkat Tuhan.  
Sudah sejak lama istri saya meminta saya untuk bertemu 

dengan Pdt. Niko Njotorahardjo. Seumur hidup saya belum pernah 
saya direkomendasi untuk menemui seseorang sekuat ini oleh istri 
saya.  

Saya tahu Tuhan telah memilih Indonesia untuk 
menyebarkan injil ke seluruh dunia. Pdt. Niko N. sudah dipilih Tuhan 
untuk melakukan pekerjaan ini. Dan saya sudah mendengarkan itu 
dari istri saya yang sering melayani ke Indonesia terutama ke kota 
Bandung. Saya benar-benar tidak mengetahui siapa itu Pdt. Niko, 
bahkan saya sempat menyangka ia adalah seorang Meksiko atau 
negara Amerika Latin lainnya, saya tidak menyangka ia adalah orang 
Indonesia. Biarlah Tuhan terus membuka jalan bagi penginjilan yang ada di Asia bahkan di seluruh dunia 
ini.  

 
Berdoalah 
Selama sepanjang 50 tahun pelayanan saya, saya menemukan satu kebenaran yang sangat kuat 

bahwa Tuhan membagi pekerjaannya bersama dengan kita. Pekerjaan itu milik Tuhan, tetapi iman, kasih 
dan sukacita itu bagian kita. Alkitab berkata pada waktu Tuhan menciptakan alam sementara selama 6 
hari Alkitab berkata bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semua pekerjaan-Nya. Tuhan memulai 
pekerjaan dan menyelesaikan pekerjaan-Nya dari dirinya sendiri. Bahkan saat Ia menciptakan segala 
sesuatu Tuhan tidak mengijinkan Adam dan Hawa untuk ikut menciptakan/bekerja. Itu sebabnya Tuhan 
menciptakan Adam dan Hawa pada saat hari terakhir yaitu di hari yang keenam. Alkitab berkata bahwa 
Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya. Misalnya Adam dan Hawa datang kepada Tuhan dan 
menanyakan kepadanya “Apakah ada yang belum selesai?” Tuhan pasti akan berkata “Sudah selesai 
semuanya, tidak ada yang perlu dikerjakan lagi. Kamu hanya tinggal menikmati sabat dan berkat Tuhan.”  

Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya oleh diri-Nya sendiri. Waktu di jaman Yeremia, umat 
Israel telah menyembah berhala-berhala, sehingga Tuhan murka dan hendak menghakimi orang Israel. 
Lalu Yeremia berkeliling menyerukan pertobatan bagi orang Israel, namun apa yang ia terima, Tuhan 
izinkan Yeremia masuk penjara. Tuhan berkata kepada Yeremia: “Yeremia, pekerjaan adalah milik Aku, 
tugasmu adalah berdoa supaya Aku bisa bekerja di negeri ini.” Dan akhirnya masa-masa sulit terjadi atas 
Yeremia, ia tetap di dalam penjara dan dia tidak memiliki pekerjaan lain kecuali  berdoa. Seringkali kita 
begitu sibuk dan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Pekerjaan adalah milik Tuhan. Istirahat itu milik 
kita. Tuhan ingin menyelesaikan semuanya kemudian Ia mengundang kita untuk menikmati Sabat.  

Kebangunan rohani yang sejati itu terjadi karena hasil doa umat Tuhan. Saya akan saksikan 
bagaimana Tuhan “bekerja” di Korea. Tahun 1960 kami memimpin para pemimpin Kristen Korea untuk 



berkumpul bersama-sama, kemudian kami berdoa untuk revival di Korea. Kami berusaha bagaimana 
menghadirkan Kristus di dalam masyarakat Korea. Sebagian besar dari mereka yang terlibat di 
kepanitiaan telah berusia lanjut, sedangkan saya masih anak muda saat itu. Sasaran kami pada waktu itu 
membawa 1 juta orang Korea mengenal Kristus. Dan kami mulai “bekerja keras”, tapi Tuhan tidak 
memberkati pekerjaan kami. Kami bekerja dengan giat, namun jarang sekali kami melihat Tuhan hadir. 
Pada akhirnya Tuhan mulai menuntun saya, Ia mulai mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saya dan 
menyertai kemana pun saya pergi. Ia menuntun saya untuk mulai berdoa, bukan “melayani dengan 
keras”. Lalu saya lakukan itu, dan sekarang Saudara dapat lihat hasilnya, dulu kami memiliki target 1 juta 
orang Kristen, namun setelah saya mengubah paradigma pelayanan saya melalui doa  sekarang Korea 
sudah mempunyai 12 juta orang Kristen, Puji Tuhan. Sekali lagi Tuhan tunjukkan kepada kami, bahwa 
semua pekerjaan itu milik Tuhan, sedangkan tugas kita adalah berdoa. Tuhan mau engkau berdoa. 

Saya yakin bahwa Pdt. Niko tahu bagaimana caranya umat Tuhan itu berdoa. 
 
“Sudah selesai!” 
 Pekerjaan itu milik Tuhan dan doa itu milik manusia. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, 

perkataan Tuhan Yesus itu adalah “Sudah Selesai”. Tuhan Yesus, datang ke dunia ini untuk 
melaksanakan rencana Tuhan. Selama 33 tahun Tuhan Yesus selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak 
ada yang dapat mengambil pekerjaan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengerjakan tugas 
dari Bapa dan Yesus berkata: “Sudah Selesai”  

 

Waktu Roh itu meninggalkan tubuh-Nya, sebenarnya apa yang Dia selesaikan? Dia 
menyelesaikan masalah dosa. Seluruh umat manusia berusaha menyelesaikan masalah dosa tetapi tidak 
berhasil dan sekarang Tuhan Yesus berkata: “Sudah Selesai.” Oleh darah Yesus Kristus tidak ada dosa 
satu pun yang  bertahan di hadapan Tuhan. Oleh darah Yesus Kristus kita dibersihkan dan dibenarkan. 
Sekarang Tuhan berkata kepada kita semua: “Dosamu sudah selesai.” Oleh darah-Ku engkau sudah 
dibersihkan, engkau sudah dibenarkan Dan waktu Yesus berkata “Sudah Selesai” itu berbicara tentang 
selesainya urusan tentang pengudusan kita sebagai manusia berdosa. Yesus berkata: “lewat 
penderitaan-Ku Aku sudah melengkapi seluruh pengudusanmu. Melalui Aku engkau bisa memiliki 



pengudusan.” Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala ketidakkudusan manusia. Engkau tidak bisa 
menguduskan dirimu sendiri dengan kekuatan-mu. Yesus Kristus menyediakan jalan untuk 
menguduskan kita dengan kuasa Roh Kudus.  

Pada waktu Tuhan Yesus berkata: “Sudah selesai” itu juga mengenai sakit penyakit kita. Yesus 
dicambuk dan punggungnya mengeluar-kan bilur-bilur berdarah. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kita 
sudah sembuh (Yes 53:5). Dan perkataan “sudah selesai” dari Tuhan Yesus sebenarnya sudah 
menyelesaikan segala sakit penyakit manusia. Secara hukum dan secara legal, engkau sudah sembuh 
2.000 tahun yang lalu. Masalahnya engkau tidak mengerti posisi hukummu. Yesus itu bekerja dan telah 
bayar kesembuhan manusia. Waktu Tuhan Yesus berkata: “Sudah selesai”, maka itu berarti semua sakit 
penyakit manusia sudah disembuhkan. Dan jika engkau mengerti akan hal ini maka engkau bisa 
kebaskan segala sakit penyakitmu malam hari ini dan engkau bebas dari sakit penyakitmu sehingga 
engkau keluar dari tempat ini dengan kebebasan.  

Waktu Tuhan Yesus berkata “sudah selesai” itu berarti Dia juga telah menyelesaikan kegagalan 
dan kemiskinan kita.  

Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, menjadikan semua umat manusia hidup dalam kutuk. 
Dan sepanjang sejarah manusia, kita hidup di bawah kutuk. Namun di kayu salib, Tuhan Yesus telah 
mengambil kutuk itu dan menyelesaikan masalah kutuk manusia. Ia telah membuka tingkap langit untuk 
memberkati kita. 

Waktu Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkatnya, hal yang luar biasa pasti 
terjadi, dan saya sudah menyaksikan dan mengalami itu semua, termasuk orang-orang Korea telah 
menyaksikan ini semua. Waktu pertama kali saya melayani orang-orang Kristen di negara kami, mereka 
sangatlah miskin. Sekarang anggota jemaat kami sudah berhasil dengan baik, dan kini banyak milyuner 
di gereja kami.  

Bagaimana itu bisa terjadi? Waktu jemaat kami sekalipun secara mata mereka tidak melihat dan 
secara telinga mereka tidak mendengar namun di dalam hati mereka, mereka percaya bahwa Tuhan 
sudah memberkati mereka, maka itu terjadi di dalam hati mereka. Setelah mereka menyadari hal ini, 
maka mereka melakukan bisnis mereka dengan sangat baik.  

Ada orang yang yang bertanya pada saya, “bagaimana engkau tahu bahwa jemaatmu telah 
diberkati?” Lalu saya menjawab: “Lihat saja persembahan yang gereja terima pada hari Minggu.” Waktu 
jemaat kami bertambah kaya maka mereka akan memberikan persembahan lebih bagi gereja.  

Serahkan semua bebanmu kepada Tuhan Yesus, dan Ia dengan sukacita akan mengambil beban-
bebanmu itu.  

Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa dan dia mau mengambil beban dan 
dosa dari hidup kita. Tuhan Yesus datang untuk menguduskan kita dari segala kenajisan. Yesus datang 
untuk menyembuhkan,  

Tuhan Yesus datang untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.  
Jangan pernah anggap remeh keadaan. Tuhan Yesus hadir untuk membenarkan engkau. Ia hadir 

untuk menguduskan engkau. Ia hadir untuk menyembuhkan engkau. Dan Ia hadir untuk memerdekakan 
engkau. Ubahlah pola pikirmu, engkau harus berpikiran positif dan memperkatakan hal-hal yang positif. 
Engkau tidak boleh lagi berpikir atau memperkatakan hal-hal yang negatif mengenai dirimu sendiri. 
Pikirkanlah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus secara cuma-cuma kepadamu. Jadi waktu engkau 
bersyukur dan engkau mengakui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, maka engkau akan 



mengalaminya, sebab apa yang engkau katakan itu yang akan terjadi. Milikilah selalu pemikiran yang 
positif dan jangan biarkan pemikiran negatif menguasai pikiranmu. Setiap hari pasti akan ada hal baik 
terjadi pada kita, sebab kita punya Tuhan Yesus.  

 
Milikilah visi  
“Bila tidak ada wahyu (vision, NIV), menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang 

pada hukum.” (Ams 29:18) 
Saudara, kita harus memiliki visi dan mimpi di hati kita. Alkitab berkata milikilah visi dan mimpi. 

Dan tahukah Saudara, bahwa Roh Kudus selalu memberikan visi dan mimpi. Jika Roh Tuhan dicurahkan 
maka orang-orangmu yang muda akan mendapatkan visi dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi 
(Yl 2:28). 

Banyak orang yang berkata kalau sekedar bermimpi kami bisa, tetapi lebih daripada itu kami 
tidak bisa. Tapi saya mau katakan, ketika engkau memeluk mimpi itu di dalam dirimu maka mimpi itu 
yang akan membuat engkau maju.  

Pada waktu merintis gereja, saya hanya memiliki gereja di dalam tenda. Banyak orang yang 
melihat gereja kami saat itu berkata bahwa tidak ada pengharapan di dalam saya. Tapi setiap kali saya 
berdoa dan berlutut Roh Kudus memberikan visi dan mimpi bahwa gereja kami akan sangat besar. 
Dengan pertolongan Roh Kudus saya bisa melihat bahwa gereja saya bertumbuh dan makmur. Dan saya 
memimpikan untuk memiliki gereja terbesar di Asia bahkan di dunia. Saya juga bermimpi bahwa saya 
akan pergi ke ujung-ujung bumi untuk memberitakan injil Kristus.  

Pada waktu itu, banyak orang bertanya kepada saya: “Apa yang akan engkau dan gereja-mu 
akan lakukan untuk masa yang akan datang”, maka saya menjawab: “Saya akan membangun gereja 
terbesar di asia dan di dunia, juga saya akan mengutus misionari ke dunia barat, bukan hanya itu bahkan 
secara pribadi saya akan pergi ke dunia barat dan bangunkan mereka dalam nama Yesus.” mendengar 
jawaban tersebut, mereka mentertawakan saya, mereka berkata: “mimpi dan visi kamu tidak masuk 
akal”. Tetapi saya selalu simpan mimpi dan visi itu di dalam hati saya. Dan kini, jika saya melihat ke 
belakang, maka semua mimpi dan visi itu telah digenapi, puji Tuhan. Mintalah Roh Kudus untuk 
mengimpartasikan mimpi dan visimu. Daud adalah orang biasa, Tuhan berkenan kepadanya sehingga 
Tuhan penuhi dia dengan visi dan mimpi. Apa visi dan mimpi yang engkau miliki saat ini? Lewat darah 
Yesus Kristus engkau memiliki kuasa untuk memiliki mimpi dan visi itu.  

 
Iman 
Ada seorang wartawan datang dan bertanya kepada saya: “Ps. Cho, menurut Anda apa definisi 

iman itu?” Dan saya menjawab: “Kalau kamu mau tahu definisi iman, tolong jawab pertanyaan saya ini. 
Misalnya saya beri Anda sebutir telur, dan saya minta telur itu diadukan ke sebuah batu karang, 
menurut Anda mana yang akan pecah?” Wartawan itu langsung menjawab: “Tentu saja telurnya yang 
pecah!” Tapi saya bilang itu salah! Saya katakan bahwa “Telurnya akan tetap utuh dan batu karangnya 
akan pecah.” Wartawan itu mentertawakan saya. Tapi itulah iman. Pemikiran umum akan berkata 
telurnya pasti akan pecah, tapi iman, yaitu ketika kita diperlengkapi dengan Firman Tuhan, maka jika 
telur dan batu karang dibenturkan, maka batu karang-lah yang akan hancur.  

Jenis iman seperti itulah yang harus kita miliki di dalam Yesus Kristus. Mau tidak mau, kita 
semua sebenarnya memiliki iman di dalam hati kita. Engkau tidak perlu memiliki iman yang terlalu besar 



di dalam hidupmu, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja itu sudah cukup bagimu. Pada 
waktu engkau mendengar-kan suara Firman Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita memiliki iman, kita 
punya iman lebih besar dari biji sesawi dan harapkanlah mujizat terjadi, maka Tuhan akan lakukan 
mujizat bagi engkau. Apa yang engkau ucapkan lewat mulutmu itu yang akan terjadi dalam hidupmu. 
Ucapan perkataan positif dari mulut kita akan membuat iman kita semakin kuat. Lewat ucapan kita, 
perkatakanlah janji-janji Tuhan sebagai percakapan kita dan itu akan membawa perubahan yang dahsyat 
dalam hidup kita.  

Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan mulutnya yaitu dengan perkataan.  Engkau bisa 
menciptakan situasi hidupmu dengan ucapan mulutmu. Dan waktu engkau bebicara sesuai dengan 
firman Tuhan, maka mujizat Tuhan akan datang dan terjadi. Ketika engkau bisa mengubah hatimu, 
engkau bisa mengubah situasi.  

 
 
 Banyak respon dari hamba-hamba Tuhan tentang moment ini sebagai ibadah atau pertemuan 

yang luar biasa. Terlebih lagi pada waktu Ps. David Yonggi Cho dan Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 
bergandengan tangan dan mengangkat tangan melepaskan roh doa, pujian dan penyembahan sebagai 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Amin. 

 



“Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat 
makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak 

Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan 
satu cawan emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa orang- 

orang kudus.” (Wahyu 5:8) 
 
 
 
 
 
 
 


