
 



Pesan Gembala 
 

PERHATIKAN DENGAN SEKSAMA BAGAIMANA 
KITA HIDUP 

 
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sedang memasuhki Tahun Ayin Dalet (5774), dimana 

mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita. Dia hendak mengajar dan menunjukkan jalan apa yang harus 
kita tempuh dan mau memberikan nasehat kepada kita.  

Ketika Gembala Pembina sedang mempersiapkan diri untuk ini semua, dia bertanya kepada 
Tuhan: “Tuhan apa pesanmu untuk bulan ini kepada anak-anakmu?” Tuhan ingatkan kepada kita untuk 
menjadi saksi. Tuhan memberikan satu kata, “Saksi!” artinya kita menjadi saksi Yesus. Dalam menanti-
nantikan Pentakosta yang ketiga seperti pada waktu mereka menantikan Pentakosta yang pertama, di 
mana para murid akan menjadi saksi Yesus; demikian juga kita semua.   

Salah satu arti daripada Ayin Dalet adalah menjadi saksi Yesus. Pada waktu itu tiba-tiba Tuhan 
bukakan dari Efesus 5:15-21, dengan judul perikop “Hidup Sebagai Anak-anak Terang.” 
 
HIDUP SEBAGAI ANAK-ANAK TERANG 

1. Perhatikan Bagaimana Cara Kamu Hidup 
“Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, 
tetapi seperti orang arif.” (Efesus 5:15)  

Hari-hari ini kita diminta untuk memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Perhatikanlah 
dengan seksama bagaimana kita hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bagaimana 
kita hidup hari-hari ini menentukan apakah kita masuk surga atau neraka! Kalau kita hidup seperti orang 
arif, maka kita akan masuk surga, tetapi kalau kita hidup seperti orang bebal, maka kita akan masuk 
neraka.  

Musa berkata dalam Mazmur 90:12 “Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga 
kami beroleh hati yang bijaksana.” Biarlah ini menjadi doa kita hari-hari ini. “Tuhan, ajar kamu 
menghitung hari-hari sedemikian, hingga kamu beroleh hati yang bijaksana.” Amin!  
 

2.  Sadar Bahwa Hari-hari Ini Jahat  
“... dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.” (Efesus 5:16) 

Kita harus mengerti bahwa hari-hari ini adalah jahat. Akhir-akhir ini Tuhan selalu ingatkan 
tentang keadaan manusia di akhir zaman.  Mari kita membaca dari II Timotius 3:1-5 “Ketahuilah bahwa 
pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan 
menjadi hamba uang. 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!”  



Pada waktu kita membaca ayat di atas marilah kita melihat keadaan diri kita. Hari-hari ini adalah jahat 
dan.... ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah Saudara 
merasakan bahwa hari-hari ini masa yang sukar? Benar! Yang menjadi semua itu adalah manusia, karena 
manusia mengasihi dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan berontak terhadap orang tua 
dan tidak tahu berterima kasih.  

Saudara mungkin masih mempunyai orang tua dan terutama juga anak-anak muda. Tuhan Yesus 
berkata di dalam Matius 15:4 “Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan ibumu; dan lagi: Siapa 
yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.” Ulangan 27:16 “Terkutuklah orang yang 
memandang rendah ibu dan bapanya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!” 

Pada waktu itu Tuhan Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat sebab mereka demi adat 
istiadat menyatakan bahwa Firman Allah itu tidak berlaku. Mereka mempunyai satu kebiasaan 
berdasarkan adat istiadat itu, yaitu kalau seseorang diperbolehkan untuk berkata kepada orang  tuanya, 
“Waduh, uang untuk memelihara kamu sudah saya persembahkan kepada Tuhan!” Padahal hukum Allah 
berkata, “Hormatilah ayahmu dan ibumu!”  Tetapi demi adat istiadat mereka seolah-olah memang diajar 
bahwa nomor 1 Tuhan dan nomor 2 adalah keluarga. Namun bukan begitu aplikasinya, sehingga Yesus 
berkata, “Kamu munafik!” Tuhan tidak menghendaki yang demikian.  

Kalau ada orang yang berkata aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tetapi dia tidak 
menghormati ayah dan ibunya maka itu munafik.  
 

3.  Berusaha Mengerti Kehendak Tuhan 
“Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.” (Efesus 
5:17) 

Pada bulan September yang lalu, ketika Gembala Pembina mengikuti sidang International 
Executive dari Church of God yang terdiri dari 23 orang.  

Pada waktu itu Tommy Smith menterjemahkan Gembala Pembina selaku pembicara. Tiba-tiba 
Tuhan menyuruh Gembala Pembina untuk memperkatakan dari Efesus 5:17 berkata, “Janganlah kamu 
bodoh...”. Langsung Tommy Smith menterjemahkan tanpa lihat Alkitab, “Don’t be stupid!...” Semua 
para pemimpin yang ada seketika melihat kami dengan tertegun. Tommy Smith lalu merasa seperti salah 
bicara dan dengan kebingungan mengambil Alkitab dan membukanya. Ternyata di sana tertulis unwise; 
bukan stupid. Tetapi disitu kami semua mengerti mengapa kepada para pemimpin istilahnya harus 
'stupid'. Karena rupanya hari-hari ini justru ada banyak pemimpin yang kurang mengerti kehendak 
Tuhan. Setelah itu Gembala Pembina berbicara dengan keras karena Tuhan mengurapi Gembala 
Pembina untuk berbicara. Untuk Saudara dikatakan, 'unwise', namun kepada para pemimpin dikatakan, 
'stupid'. Kita diminta untuk mengerti kehendak Tuhan di akhir zaman. 

Bulan lalu Pesan Tuhan bagi kita semua adalah tentang Dalet (74) dari Ayin Dalet. Arti daripada 
Dalet adalah: 
• Miskin atau rendah hati di hadapan Tuhan 
• Pintu 

Kunci untuk mengerti kehendak Tuhan adalah datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. 
Kalau Saudara tidak rendah hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberitahu kepada 
Saudara apa rencana-Nya yang khusus buat Saudara ke depan ini. Kalau Saudara mengerti kehendak 
Tuhan, maka pintu-pintu yang tertutup selama ini di hadapan Saudara akan dibuka dalam Nama Yesus.  



 
Pesan Tuhan kepada Jemaat  

Kalau kita melihat pesan Tuhan di dalam Wahyu 2 dan 3, selalu diakhir dengan kata-kata “Siapa 
bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.” setelah itu baru 
“Barangsiapa menang.....” 

Hanya kepada jemaat di Filadelfia “Aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup 
oleh seorangpun.” Mengapa? Sebab mereka menuruti Firman Tuhan, artinya melakukan kehendak 
Bapa, mengerti kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Memang Tuhan sudah membukakan 
kepada kita, bahwa hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan pentakosta yang ketiga. Biarlah setiap kita 
mengerti kehendak apa yang Tuhan maksudkan. Kalau kita berbicara tentang pentakosta yang ketiga 
maka ada 5 hal yang harus kita perhatikan, yaitu: 
• Roh Kudus akan dicurahkan dengan luar biasa. Bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan seperti 
air yang menutupi dasar laut  
• Tiga generasi (anak-anak, pemuda dan orang tua) akan dipakai Tuhan secara luar biasa 
• Goncangan-goncangan akan terjadi 
• Penuaian jiwa besar-besaran 
• Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua 
 
INCREDIBLE PROPHECY 

Chuck Pierce pada tahun 2006, pernah bernubuat tentang Gembala Pembina, bersama-sama 
dengan para nabi yang lain mendapatkan pewahyuan yang disebut dengan “Incredible Prophecy.”  
Tuhan memperlihatkan kepada mereka apa yang akan terjadi untuk 3 tahun ke depan, yaitu: 
a. “Kerajaan-kerajaan di bumi akan menjadi Kerajaan-Ku”, kata Tuhan. 
b. Pintu-pintu yang tertutup di depan Saudara akan dibuka, kalau Saudara mau bergerak agar pintu-
pintu itu dibuka. (Jadi, bukan dengan sendirinya, melainkan kalau Saudara tahu kehendak Tuhan). Kalau 
kita bergerak sekarang justru dalam 3 tahun mendatang akan mendatangkan keuntungan yang besar. 
Kuncinya adalah kerendahan hati dan miskin di hadapan Tuhan. 
c. Dalam tahun yang ketiga kerajaan akan melawan kerajaan. Kerajaan-kerajaan di dunia akan memasuki 
konflik besar, hanya Kerajaan Allah saja yang tidak tergoncangkan. 
d. Penuaian jiwa akan terjadi 
e. Roh-roh jahat yang mengontrol perdagangan-perdagangan ilegal akan dihancurkan 
f. Akan muncul pasukan Tuhan yang menyerbu kerajaan-kerajaan di bumi. Mereka akan membawa 
keluar apa saja yang diperlukan dan dibawa masuk ke dalam Kerajaan Allah. 
g. Goncangan-goncangan terjadi dari Utara ke Barat dan ini akan membuat pemimpin-pemimpin akan 
berlutut. Bahkan pemimpin-pemimpin dengan karakter yang jahat akan memberikan “favor”, 
perkenanan kepada kita. Amerika Serikat akan digoncang, kekuatan-kekuatan yang tersembunyi yang 
mengendalikan negeri itu akan digoncang runtuh. 
h. Otoritas yang lebih besar akan diberikan kepada kita untuk mengusir roh-roh jahat 
i.  Akan ada kelaparan secara rohani Firman Tuhan!  
 
 
 



Pemulihan Segala Sesuatu 
Kis 3:21 “Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang 

difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabi-Nya yang kudus di zaman dahulu.”  
Tuhan Yesus hari ini masih ada di surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sampai waktu 

pemulihan segala sesuatu itu selesai. Kalau itu selesai maka Dia akan datang untuk kali yang kedua.   
Ada 3 macam pemulihan yang terjadi, yaitu: 
1. Pemulihan gereja  
2. Pemulihan Israel 
3. Pemulihan kondisi dunia 

Melalui pemulihan gereja, Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa waktunya sudah 
sangat singkat.  

Seorang hamba Tuhan yang bernama Bill Hamon membagi reformasi atau pemulihan gereja 
menjadi 3 bagian, yaitu: 
I. Reformasi Gereja Pertama (4 SM - 313 M) 
Sejarahwan Kristen menuliskan bahwa mereka sadar ada kesalahan menghitung pada waktu kelahiran 
Tuhan Yesus sebanyak 4 tahun, jadi secara kalender dihitung bukan dari 0 Masehi. Oleh karena itu 
Reformasi Gereja 1 dimulai dari 4 SM.  
Reformasi gereja pertama adalah untuk melahirkan dan membangun gereja di seluruh muka bumi. 
Pencurahan Roh Kudus yang pertama, maka Kekristenan mencapai sekitar 70%. Setelah itu, terjadi 
zaman atau abad kegelapan yang luar biasa selama 1000 tahun.  
 
II. Reformasi Gereja Kedua (1517 - 2007) 
• Tahun 1500 - Gerakan Pentakosta 
• Tahun 1600 - Gerakan Injili 
• Tahun 1700 - Gerakan Kekudusan 
• Tahun 1800 - Gerakan Kesembuhan karena Iman 
• Tahun 1900 - Pentakosta (Roh Kudus dicurahkan) 

Gerakan ini terjadi per seratus tahunan, tetapi sekarang Saudara bisa melihat setelah gerakan 
Pentakosta pertama, terjadi satu percepatan dan ini terjadi selama 50 tahun. Pada masa itu 
transportasinya adalah mobil, alat komunikasinya radio, ini yang menentukan. 

Kecepatan satu pemulihan ditentukan oleh transpotasi dan komunikasi. Jika dulu itu semua 
tidak ada setelah tahun 1950, alat komunikasi dan transportasi itu menjadi lebih bagus. Sekarang kita 
sedang menunggu pentakosta yang ketiga. Sekarang ini alat transportasinya adalah jet dsb, sedangkan 
komunikasinya adalah era digital “Anytime and anywhere”. Jika ada sesuatu yang terjadi maka seluruh 
dunia akan tahu dan inilah yang membuat percepatan terjadi. Saudara, betapa dekatnya kedatangan 
Tuhan untuk kali yang kedua. Karena itu kita harus bersiap-siap. Waktunya sudah sangat-sangat singkat 
sekali. 
• Tahun 1950 - Gerakan Hujan Akhir 
• Tahun 1950 - Gerakan Penginjilan Pelepasan 
• Tahun 1960 - Gerakan Kharismatik 
• Tahun 1970 - Gerakan Iman 
• Tahun 1980 - Gerakan Profetik 



• Tahun 1990 - Gerakan Apostolik 
• Tahun 2007 - Gerakan Orang-orang Kudus 
 

4.  Penuh Dengan Roh Kudus dan Jangan Mabuk Anggur 
“Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi 

hendaklah kamu penuh dengan Roh.” (Efesus 5:18) 
Sekarang ini Indonesia memasuki satu ‘trend’ yaitu suka minum anggur. Tetapi janganlah sampai 

mabuk anggur. Paulus berbicara tentang minum anggur kepada Timotius, tetapi hanya sebatas untuk 
kesehatan dan bukan untuk mabuk-mabukan. Sebagai saksi Yesus kita harus menjaga ini. Kalau akhir-
akhir ini kita katakan, “Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti 
Kristus telah hidup.” (I Yohanes 2:6) Kita harus penuh dengan Roh Kudus dan melakukan Firman Tuhan.  
Tanda-tanda orang yang sudah tidak penuh dengan Roh Kudus adalah: 
• Mulai malas untuk berdoa 
• Malas membaca Alkitab 
• Malasa membangun keintiman dengan Tuhan 
• Malas mengutarakan cinta Saudara kepada Tuhan, dan sebagainya. 
Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka Saudara akan tetap bergairah dengan Tuhan. 
 

5. Berkata-kata Dengan Bahasa Yang Baik Kepada Orang Lain 
“... dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian 
rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.” (Efesus 5:19) 

Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita akan berbicara satu dengan yang lain dalam 
Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani; dan bukan bahasa caci maki dan sebagainya. 
Melainkan bahasa yang biasa terdapat dalam dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, 
yaitu saling memuji satu dengan yang lain.  
• “Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus 
dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan 
dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.” (Matius 12:36-37) 
• “Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa 
yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: 
Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala.” (Matius 5:22) 
Pesan Tuhan yang begitu kuat kepada kita adalah setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan harus 
dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Dengan ucapan engkau dibenarkan, dengan ucapanmu 
pula engkau akan dihukum!. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus maka kita akan menjaga perkataan kita 
dan kita akan bersorak, bernyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati. 
 

6. Senantiasa Mengucap Syukur Atas Segala Sesuatu 
“Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan 
Bapa kita” (Efesus 5:20) 

Mengucap syukur dalam keadaan yang baik, semua bisa melakukannya. Tetapi justru dalam 
segala perkara, yang enak maupun tidak enak. Saudara harus mengucap syukur. Pada waktu Saudara 
mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak maka akan muncul damai sejahtera dan sukacita. 



Bukan karena kita mendapatkan apa-apa, tetapi betul-betul Tuhan yang memberikan sukacita sorgawi 
dan damai sejahtera yang dari Tuhan.  

Dan itu luar biasa! “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah 
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.” (Filipi 
4:6). Memang setiap saat kita diperhadapkan dengan ujian dan situasi, tetapi disitu Tuhan akan melihat 
kita bagaimana mengucap syukur ketika kita menghadapi suatu masalah, justru dalam keadaan yang 
tertekan. Firman Tuhan berkata “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur.” (Filipi 4:6). Begitu Saudara mengucap syukur maka pintu-pintu akan terbuka. 

 
 

7. Merendahkan Diri seorang Kepada Yang Lain 
“dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.” (Efesus 5:21) 

Sebagai seorang saksi Yesus kalau kita berkumpul, kita harus saling merendahkan diri. Tetapi 
umumnya di dunia tidak terjadi yang demikian. Kalau mereka sudah berkumpul, mereka masing-masing 
akan meninggikan diri.  
Tetapi sebagai saksi Yesus, kalau kita berkumpul kita akan saling merendahkan diri. Ingatlah: 
• “Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.” (Yakobus 4:6) 
• “Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan.” (Amsal 18:12) 
• “Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan.” (Amsal 16:18) 
• “Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah 
laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.” (Amsal 8:13) 
 
Ujian dalam mengucap syukur memang hari-hari ini akan hadapi hari-hari ini, tetapi Saudara harus tahu 
bahwa Saudara akan menang dan akan diberikan berkat yang luar biasa hari-hari ini. Amin (Sh) 



CATATAN AKHIR TAHUN 
 

DATANGNYA PAGI DAN MALAM BERSAMA – SAMA 
 

Ucapan Ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir : “ Hai pengawal, masih lama 
mala mini? Hai pengawal, masih lama mala mini?” Pengawal itu berkata :”Pagi akan datang, tetapi 

malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!” (Yesaya 21:11-12) 

 

Hari-hari ini merupakan hari-hari yang exciting sebab kita sedang berada di akhir jaman, hari-

hari dimana kedatangan Tuhan semakin dekat. Seperti pesan Tuhan yang disampaikan melalui Gembala 
Pembina kita bahwa tahun 2013 adalah tahun pemulihan seutuhnya dan tahun dimana Tuhan 
mencurahkan Roh-Nya secara luar biasa, yang mengakibatkan tiga generasi (anak-anak, pemuda dan 
orang tua) dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani-Nya. Kita sungguh sedang berada diwaktu-
waktu yang luar biasa bersama Roh Kudus.  
 

Saudara, hari-hari ini kita sedang berada di masa kasih karunia yang luar biasa. Tuhan Yesus 
melalui Roh Kudus-Nya sedang bekerja begitu mengagumkan, nabi Yoel menubuatkan bahwa di hari-
hari ini, yaitu di hari-hari terakhir akan terjadi ... 
“Kemudian dari pada itu akan terjadi, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia, 
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat; orang-orangmu yang tua akan mendapat 
mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-
laki dan perempuan akan Kucurahkan Roh-Ku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat 
di langit dan di bumi: darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap.” (Yl 2:28-30) 

Bahkan nubuat ini diulang kembali oleh rasul Petrus di dalam Kis 2:17-21.   
Tuhan Yesus berjanji bahwa di hari-hari terakhir sebelum kedatangan-Nya yang kedua kali akan menjadi 
saat dimana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Di hari-
hari terakhir akan banyak kebangunan rohani terjadi di seluruh dunia, Gereja-Nya akan mengalami 
pemulihan-pemulihan (Kis 3:21) baik dalam pemulihan jawatan-jawatan Gereja, pemulihan karunia Roh 
Kudus, pemulihan Pondok Daud (Doa, Pujian dan Penyembahan), pemulihan hati Bapa dan pemulihan-
pemulihan lainnya, dan  itu semua akan digenapi oleh tiga generasi sekaligus. Itu berarti bahwa tiga 
generasi, yaitu: orang tua, pemuda dan anak-anak, akan terlibat dalam kegerakan Roh Kudus di akhir 
jaman. 

Sebelum kita melanjutkan tentang pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir, kita akan melihat 
terlebih dahulu latar belakang terjadinya kegerakan Roh Kudus yang luar biasa tersebut. 

 
 
 

 



KEGELAPAN MALAM MENUTUPI SELURUH BUMI 
Pada waktu manusia tinggal di taman Eden, hubungan manusia dan Allah begitu harmonis. 

Manusia tinggal dalam terang Allah yang nyata, mereka dapat saling bercakap-cakap dan memiliki 
hubungan yang begitu intim. Bahkan Roh Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. 

Saat manusia jatuh ke dalam dosa, dengan menuruti perkataan iblis untuk memakan buah 
pengetahuan yang benar dan yang jahat, maka saat itu juga manusia memasuki dunia yang penuh 
dengan dosa dan memasuki masa kegelapan malam (Yes 60:2a), dikarenakan iblis atau Lucifer yang 
berhasil menggoda manusia adalah raja kegelapan. Setelah hidup di dalam kegelapan, apa saja yang 
diperbuat manusia ke-cenderungannya adalah berbuat dosa (Kej 6:5, Yoh 3:19). Melihat kenyataan 
tersebut, sejak manusia mulai berdosa, Allah yang kudus tidak lagi bisa bersama-sama/tinggal dalam 
manusia. Sehingga Allah memutuskan bahwa Roh-Nya yang dulu tinggal di dalam diri manusia harus 
meninggalkan manusia yang telah berdosa... 

 
Berfirmanlah TUHAN: “Roh-Ku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena 

manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan seratus dua puluh tahun saja.” (Kej 6:3) 
Roh Allah undur dari manusia, hanya kepada orang-orang tertentu-Nya saja Roh Allah tinggal 

(Mzm 51:13). Sekalipun manusia telah berdosa dan tidak layak lagi untuk bersekutu dengan Allah, 
namun Allah tidak tinggal diam, keputusan yang diambil-Nya untuk berpisah dengan manusia 
merupakan keputusan pahit, sehingga Allah berinisiatif untuk mengembali-kan hubungan tersebut agar 
Roh-Nya dapat kembali tinggal di dalam diri manusia dan menjalin hubungan yang intim kembali dengan 



manusia, ciptaan yang segambar dengan diri-Nya. Untuk itu Ia mempersiapkan Putra-Nya yang tunggal 
untuk menyelamatkan umat manusia dan mengambilnya dari kegelapan malam. Melalui nabi-nabi-Nya 
Allah menurun-kan banyak firman dan nubuatan yang menerangkan bahwa Ia akan mengirimkan 
Mesias, yaitu Juruselamat umat manusia dari dosa dan dari kegelapan malam yang semakin hari 
semakin pekat. Beberapa orang meresponi nubuatan tersebut dan menantikan dengan sangat kapan 
Mesias itu datang, seperti Abraham, para nabi-nabi Perjanjian Lama, nabi Hana (Luk 2:36), Simeon (Luk 
2:25-32), Yusuf dari Arimatea (Mrk 15:43) dan banyak lagi. 

 
TERANG ITU DATANG 

Tiba saatnya Allah mengenapi semua 
firman-Nya dan nubuatan-Nya dan melaksanakan 
karya keselamatan-Nya kepada umat manusia. Di 
suatu malam (sebagai gambaran kegelapan dunia) di 
kota Betlehem lahirlah seorang anak bernama Yesus 
Kristus yang adalah Allah sendiri dalam rupa 
manusia (I Tim 3:16) yang kelak akan mengorbankan 
nyawa-Nya sendiri untuk menyelamatkan umat 
manusia dari dosa dan kegelapan malam. Kelahiran-
Nya ditandai dengan sebuah bintang terang (Mat 
2:1-2) ditengah kegelapan malam (yang merupakan 
gambaran terbitnya terang/ keselamatan ditengah-
tengah kegelapan malam). 

Peristiwa kelahiran Yesus Kristus merupakan 
harapan baru bagi SELURUH umat manusia di dunia, 
sebab kelahiran Yesus Kristus adalah cahaya 
pengharapan bagi terbitnya pagi bagi dunia yang 
telah lama dikuasai gelapnya malam. Sebab Yesus 
Kristus adalah terang dunia, terang yang telah 
dinanti-nantikan untuk menerangi dunia (Yoh 
12:35). 

Maka Yesus berkata pula kepada orang 
banyak, kata-Nya: “Akulah terang dunia; 
barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan 
dalam kege-lapan, melainkan ia akan mempunyai 
terang hidup.” (Yoh 8:12)  

Pada waktu Tuhan Yesus lahir, dunia ini 
telah mencapai kegelapan malam yang sungguh 

pekat. Penyembahan iblis ada di seluruh penjuru dunia, kerajaan-kerajaan, bangsa-bangsa, suku-suku, 
dan perseorangan telah disesatkan iblis sedemikian rupa sehingga keadaan dunia ini sangat menderita. 
Peperangan, perbudakan, penjajahan, kejahatan, penyiksaan, perzinahan, praktek-praktek okultisme 
hingga pengorbanan manusia kepada iblis dapat dijumpai dengan mudah di seluruh dunia. Begitu 
banyak orang hidup tanpa pengharapan dan mati tanpa keselamatan setiap hari. Bahkan umat pilihan 



Allah, yaitu Israel, yang seharusnya menjadi terang (Yes 49:6) dan bangsa pilihan sebagai jalur 
kedatangan sang Terang tidak luput dari pengaruh kegelapan malam. Mereka telah berpaling dari 
penyembahan Allah yang benar, mereka saling menindas, membunuh dan menyembah iblis (Yoh 8:44). 
Kelahiran Tuhan Yesus adalah tanda bahwa pagi telah terbit atas dunia ini, seperti yang nabi Yesaya 
telah nubuatkan: 
“Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar; mereka yang diam di negeri 
kekelaman, atasnya terang telah bersinar.” (Yes 9-1) 

Tuhan Yesus tinggal di bumi untuk beberapa waktu lamanya. Ia berjalan di kota-kota Israel, 
menyampaikan kabar baik dan keselamatan, mengajarkan firman Tuhan dan kasih, menyembuhkan 
orang sakit, memberi makan yang lapar bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan adalah terang bagi 
dunia.  

Setelah genap waktunya, Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawa-Nya di kayu salib. Ia mati 
diantara penjahat dan dikuburkan menanggung dosa umat manusia (Yes 53:12). Tapi itu bukan akhir 
segalanya, kematian-Nya adalah puncak dari karya keselamatan Allah. Kematian Tuhan Yesus adalah 
korban keselamatan sebagai jembatan agar manusia dapat datang kembali kepada Allah dalam 
hubungan yang intim, demikian juga kebalikannya, kematian Kristus adalah jembatan agar Roh Allah 
dapat tinggal lagi dalam diri manusia. Untuk menggenapi karya keselamatan-Nya, pada hari yang ketiga 
Tuhan Yesus bangkit dari kematian-Nya, setelah menampakkan dirinya kepada murid-murid-Nya, lalu 
Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat di surga bagi siapa saja yang percaya kepada-
Nya. Sebelum naik ke surga Tuhan Yesus berjanji bahwa Roh Allah, yaitu Roh Kudus, akan diturunkan 
untuk “menemani” mereka yang percaya kepada-Nya. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, ini adalah 
Roh Allah yang sempat meninggalkan manusia karena manusia telah dosa. Tetapi dengan kematian 
Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus telah menghapuskan SEMUA dosa mereka yang percaya kepada-
Nya dan memampukan manusia kembali berhubungan dengan Allah-nya, dan melayakkan manusia 
untuk menerima kembali Roh Allah (Roh Kudus) untuk tinggal dalam diri manusia.  
 
ROH KUDUS DICURAHKAN, PAGI TERBIT DAN HAMPIR SIANG 

“Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah 
dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka 
duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada 
mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata 
dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.” 
(Kis 2:1-4) 

Kematian Tuhan Yesus bukan hanya untuk menghapuskan dosa dan menyelamatkan umat 
manusia, tapi lebih dari itu, Allah ingin kembali tinggal dalam diri manusia. Kematian dan kebangkitan 
Kristus mempersiapkan manusia untuk menerima Roh Allah (Roh Kudus). 

Pada hari pentakosta, yaitu lima puluh hari setelah kenaikkan Tuhan Yesus ke surga, murid-
murid-Nya tinggal di Yerusalem, seperti pesan Tuhan Yesus. Mereka menantikan dicurahkannya Roh 
Kudus seperti yang telah dijanjikan-Nya itu. Tiba-tiba terdengar bunyi dari langit seperti angin keras 
meniup. Ruangan di mana murid-murid-Nya itu sedang menanti-kan Roh Kudus seluruhnya dipenuhi 
bunyi itu. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti nyala api menjalar ke mana-mana dan hinggap pada 



mereka masing-masing. Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Allah yang sempat undur dari manusia kini 
dicurahkan kembali. 

“Malam sudah hampir lewat; 
dan sebentar lagi akan siang. Jadi, 
baiklah kita berhenti melakukan 
perbuatan-perbuatan gelap. Kita 
harus melengkapi diri kita dengan 
senjata terang.” (Rom 13:12) 

Kelahiran Tuhan Yesus dan 
pencurahan Roh Kudus menandakan 
terbitnya mentari pagi atas seluruh 
dunia ini. Terang ini menjadi 
pengharapan baru bagi manusia 
yang telah ribuan tahun hidup dalam 
kegelapan malam, hidup dalam 
perbuatan-perbuatan kegelapan, 
bahkan Tuhan berkata di dalam 
Yunus 4:11 bahwa manusia sudah 
tidak dapat membedakan tangan 
kanan dan tangan kiri, yang artinya 
bahwa manusia sudah tidak bisa lagi 
membedakan mana perbuatan yang 
benar dan yang salah. Manusia hidup 

sesuka hatinya sendiri. Tapi Rom 13:12 tadi berkata bahwa “Malam sudah hampir lewat; dan sebentar 
lagi akan siang” itu berarti Kehadiran Roh Kudus telah menerangi umat manusia yang mau percaya dan 
menerima-Nya. Roh Kudus akan memampukan mereka yang mempercayai-Nya menjadi “anak-anak 
terang”. 

“Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang 
malam atau orang-orang kegelapan.” (I Tes 5:5) 

Pencurahan Roh Kudus adalah pengge-napan apa yang nabi Yoel nubuatkan tentang “hari-hari 
terakhir” (Kis 2:14-21). Hari-hari terakhir merupakan saat kesaksian memanggil setiap orang untuk 
bertobat, percaya kepada Kristus dan mengalami pencurahan Roh Kudus (Kis 1:8; 2:4,38-40; Yoel 2:28-
32). Pada hari-hari terakhir tersebut, yaitu saat Roh Kudus dicurahkan, maka terang Allah akan 
menyinari dunia ini, dan akan terjadi: 
• Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa (Yoh 16:7-8) 
• Roh Kudus membebaskan manusia dari ikatan dosa dan maut (Rom 8:2) 
• Roh Kudus mengubah manusia dari tabiat dosa (Gal 5:22-23) 
• Roh Kudus memerdekaan manusia dan menjadikannya anak-anak Allah (Rom 8:15) 
• Roh Kudus akan mengajar manusia dari segala kebenaran Allah (Yoh 14:26) 
• Dan sebagainya... 

Roh Kudus memindahkan orang-orang yang percaya kepada Kristus dari kegelapan kepada 
terang.  



“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah 
sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil 
kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.” (I Pet 2:9) 

Kehadiran Roh Kudus membawa ke-bangunan rohani yang luar biasa ditengah dunia yang gelap 
ini, kehadiran-Nya menggenapi terbitnya pagi seperti yang telah dinubuatkan para nabi Perjanjian Lama. 
Tidak memerlukan waktu lama, karya Roh Kudus begitu mengubahkan atmosfir dunia ini, berbagai 
kebangunan rohani, mujizat kesem-buhan, tanda-tanda ajaib dan pertobatan jiwa-jiwa melanda dunia 
ini (Kis 2:41). Dimulai dari Yerusalem, lalu ke kota-kota di Israel, kemudian ke negara-negara di sekitar 
Israel, seperti di Efesus, rasul-rasul yang dipenuhi Roh Kudus menyingkapkan kesesatan penduduk kota 
tersebut tentang penyembahan patung-patung dan ibadah-ibadah di kuil sebagai penyembahan setan 
(Kis 19:21-40), kemudian mereka menyingkapkan mata rohani penduduk Atena yang menyembah dewa-
dewa untuk kemudian berbalik menyembah Allah yang benar (Kis 17:22-26), demikian juga Roh Kudus 
menegur dosa percabulan jemaat di Korintus yang sangat mengkhawatirkan, dan kota-kota lainnya. 
Setelah itu, melalui rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya Roh Kudus bekerja secara luar biasa hingga 
ke seluruh penjuru dunia, bahkan hingga ke ujung dunia (Kis 1:8). 

 
Pagi telah terbit! Allah, melalui Roh-Nya yang Kudus, bekerja menerangi gelapnya dunia ini. Ia 

mengajarkan kasih (I Kor 13:1-13), pengampunan (Ef 4:32), kekudusan (Ibr 12:14), cara hidup anak-anak 
terang/siang (Rom 13:13) dan sebagainya. 
 
PAGI DATANG DEMIKIAN JUGA MALAM 

Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: “Hai pengawal, masih 
lama malam ini? Hai pe-ngawal, masih lama malam ini?” Pengawal itu berkata: “Pagi akan datang, tetapi 
malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!” (Yes 21:11-12) 



Tahun berganti tahun, abad berganti abad, hingga akhirnya millenium berganti, Roh Kudus terus 
berkarya hingga saat ini dan telah memenuhi seluruh dunia. Terang Tuhan telah menerangi dunia ini, 
terang-Nya juga telah menyelamatkan dunia yang gelap ini dari penghukuman Tuhan (II Tes 2:7-8). 
Namun sayang, seperti telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya di Yes 21:11-12 bahwa jika terang itu terbit 
maka terbit juga kegelapan... Itu artinya kegelapan yang dimaksud adalah kegelapan yang sangat kelam, 
sebab kegelapan yang baru akan bersinergi dengan kegelapan yang lama untuk menandingi atau sebisa-
bisanya memadamkan terang Tuhan yang telah terbit.  

 
Iblis, sang penguasa kegelapan, yang telah mengakibatkan manusia hidup dalam dunia yang 

gelap, tidak bisa menerima begitu saja kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib. Iblis tahu tentang 
nubuatan, ia tahu bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus akan membawa manusia pada terang. 
Dari sejak awal kebangkitan Kristus, iblis telah mengarang cerita palsu yang menyangkal kebangkitan 
Tuhan Yesus. Iblis menggunakan imam-imam kepala dan para tua-tua Yahudi untuk mengarang cerita 
bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, tapi murid-murid-Nya telah mencuri jenazah-Nya (Mat 28:11-
13). Iblis juga mengarang cerita lain yang menyebutkan bahwa Yudas-lah yang sesungguhnya disalibkan, 
bukan Tuhan Yesus, dan banyak cerita bohong lain yang intinya agar membuat manusia percaya bahwa 
Tuhan Yesus tidak mati dan tidak bangkit.  

Sekalipun dibawah bayang-bayang isu palsu, Tuhan Yesus menampakkan diri-Nya kepada murid-
murid-Nya dan kepada banyak orang. Bahkan setelah itu karya Tuhan begitu nyata pada orang-orang 
yang percaya kepada-Nya, sampai akhirnya Roh Kudus dicurahkan.  
Berbagai cerita palsu tentang Kristus tidak cukup kuat menahan murid-murid-Nya untuk tetap 
menyampaikan kabar baik. Anak-anak terang ini, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus merupakan 
Gereja mula-mula, yang kemudian disebut Kristen (Kis 11:26). Gereja saat itu taat melakukan perintah 
Tuhan terutama tentang kasih, sehingga mereka memiliki karakter yang memancarkan terang Ilahi 



kepada dunia dan mereka banyak disukai orang (Kis 2:47). Selain bermurah hati, anak-anak terang ini 
selalu disertai tanda-tanda ajaib. 

 
Melihat terang yang semakin memancar melalui murid-murid-Nya itu, kemudian iblis mulai 

menggunakan cara-cara kasar. Melalui pemimpin-pemimpin agama Yahudi iblis mulai melancarkan 
aniaya kepada siapa saja yang percaya kepada Kristus dan kepada mereka yang mencoba menceritakan 
kabar baik terang Kristus. Genderang perang mulai ditabuh, pasukan kegelapan menyatakan perang 
terbuka terhadap terang yang baru terbit itu. Iblis berusaha memadamkan terang itu, apapun caranya. 
Pada masa itu, kebanyakan murid-murid Kristus akhirnya mati sebagai martir dengan tuduhan-tuduhan 
palsu. Dan untuk menghindari penganiayaan yang semakin hebat sebagian orang percaya akhirnya 
memilih untuk lari ke gunung-gunung dan sebagian lagi lari ke bangsa-bangsa tetangga Israel. Namun 
akibatnya sangat bertolak belakang dengan yang iblis rencanakan, terseraknya orang-orang percaya 
berdampak semakin luasnya penyebaran kabar keselamatan. Akhirnya, iblis menyadari bahwa ia tidak 
bisa menahan terang itu bercahaya di dunia ini, tapi itu tidak menghentikan usaha iblis untuk menekan 
terang itu sekecil mungkin. Akhirnya iblis menciptakan penyesatan-penyesatan yang begitu licik, yang 
membuat kegelapan malam semakin kelam saja. Setelah saat itu, iblis akhirnya menggunakan cara-cara 
halus, ia menciptakan nabi-nabi palsu, mesias palsu, pengajaran-pengajaran palsu dan menyesatkan, 
iblis juga menggunakan ilmu pengetahuan agar manusia tidak mempercayai adanya Tuhan, iblis juga 
menciptakan kesenangan-kesenangan dunia, hingga menciptakan agama-agama tandingan dimana 
beberapa agama yang diciptakannya bahkan menggunakan simbol-simbol kekristenan dan mengakui 
Kristus sebagai tuhan mereka. Sehingga genaplah apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Mat 7:15:  



“Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, 
tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas.” 

Iblis mengobrak-abrik gereja Tuhan, dan mengakibatkan gereja terjebak ke dalam praktek 
penyembahan berhala/patung, penyembahan orang-orang kudus, benda-benda sakral, tempat-tempat 
suci dan mantra. Gereja juga akhirnya terlibat dalam politik yang jahat sampai akhirnya gereja memasuki 
JAMAN KEGELAPAN. Inilah kegelapan malam kedua yang iblis bangun untuk memadamkan terang 
Kristus yang sempat terbit mengalahkan gelap. Karya Roh Kudus saat itu hampir-hampir tidak dapat 
ditemukan lagi. Di dalam gereja tidak dapat lagi dijumpai kesembuhan ilahi atau tanda-tanda ajaib, 
begitu juga dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sekalipun gereja tetap hidup dalam hukum dan firman 
Tuhan, namun karunia Roh Kudus seperti yang dilukiskan di dalam Kisah Para Rasul sulit sekali 
ditemukan. 
 
HARI-HARI TERAKHIR 
“Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.” (Yoh 1:5) 



Sekalipun kegelapan berusaha menguasai Gereja Tuhan, namun Gereja-Nya tetap bertahan. 
Beberapa harus berhadapan dengan aniaya dan maut (II Kor 4:6-11), beberapa lagi harus berpindah-
pindah tempat, bersembunyi di hutan dan gua-gua, beberapa lagi harus masuk penjara, dan itu dialami 
oleh anak-anak terang yang harus menjaga cahaya Kristus melalui  pemberitaan Injil hingga beratus-
ratus tahun lamanya. Gereja memang sempat mengalami jaman kegelapan, namun Roh Kudus, yaitu 
terang itu tidak pernah padam. Api yang tetap dijaga oleh pahlawan-pahlawan iman dan gerakan-
gerakan kesucian seperti: Montanist, Mendicant Friars, Yansenist, Quakers, The Holynes (John Wesley) 
telah mempertahankan terang itu tetap bercahaya. Mereka telah mempertahankan karya Roh Kudus, 
termasuk berbahasa roh, sekalipun sering berhadapan dengan berbagai tuduhan kerasukan setan, 
histeria, ekspresi orang-orang fanatik atau sebagai penganut gaya hidup primitif.  

Memasuki tahun 1800-an kegerakan Roh Kudus tumbuh kembali. Sekitar tahun 1830-an seorang 
hamba Tuhan dari Port Glasgow, Skotlandia, menyampaikan nubuat dalam Yoel 2 dan Yesaya 32:15 
bahwa di hari-hari terakhir karunia-karunia rohani akan dicurahkan kembali. Sekalipun bukan seorang 
hamba Tuhan dengan latar belakang karunia Roh Kudus dan kesembuhan ilahi, namun disetiap 
pelayanan-nya selalu disertai dengan karunia Roh Kudus dan kesembuhan ilahi seperti nubuatan nabi 
Yoel. Kemudian pada tahun 1898, tiga orang penginjil di Cherokee country bernama William Martin, J. 
Tipton dan Milton McNabb mengundang orang-orang di Tennessee Timur untuk menghadiri Camp 

Meeting dan berdoa untuk mengajak mereka 
meminta hadirat Tuhan, dan dalam 
beberapa hari saja kebangunan rohani 
terjadi di sana. Roh Kudus memenuhi 
mereka dimana kemudian mereka mulai 
berbahasa roh dan dipenuhi karunia-karunia 
Roh Kudus. Ketika pengikut mereka semakin 
banyak, maka iblis mulai menekan mereka, 
penganiayaan pun terjadi, dan tempat 
mereka berkumpul akhirnya dibakar. 
Perkumpulan mereka akhirnya pindah ke 
rumah William F. Bryant. Penganiayaan yang 
mereka terima tidak memadamkan Roh 
Kudus yang telah memenuhi mereka, 
melainkan mereka semakin radikal, 
mengutamakan pimpinan Roh Kudus, dan 
kembali kepada pola Gereja mula-mula 
seperti: berbahasa roh, kesembuhan ilahi, 
baptisan api, kesederhanaan dan 
kedatangan Tuhan kedua kali. Dari kelompok 
inilah maka berdiri gereja Protestan AS yang 
bernama “Church of God” sampai saat ini. 

Terang pagi terus memancar dan 
semakin terang, kegerakan Roh Kudus terus 

C am p M eeting . Dua  da ri sekian  banyak  A S sebaga i
p ionir kebangunan-kebangunan rohan i A S.

cam p m ee ting



mengalir. Tahun 1901 di Linwood, Kansas, AS, seorang penginjil independen bernama Charles F. Parham 
mendirikan Rumah Kesembuhan Ilahi (Divine Healing Home), kemudian menerbitkan majalah 
kesembuhan ilahi, dan membangun sekolah Alkitab. Salah satu murid sekolah Alkitab Parham, yaitu 
seorang kulit hitam (negro) bernama William Seymour yang kemudian memulai pelayanan misinya di 
kota Los Angeles, AS. Tanpa diduga-duga, Roh Kudus bekerja secara luar biasa di kota ini, tepatnya di 
sebuah rumah di jalan Azusa No. 312 dipenuhi oleh orang-orang yang mulai berdoa dan menantikan 
pencurahan Roh Kudus seperti murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar 
loteng dulu. Tidak memerlukan waktu lama satu-persatu orang yang hadir di pertemuan jalan Azusa 
dipenuhi kuasa dan urapan Roh Kudus. Mereka mulai menyanyikan lagu-lagu baru, menari, berbahasa 
roh, disembuhkan dan bernubuat. Peristiwa di jalan Azusa ini membuat gempar kota Los Angeles dan 
membuat banyak orang ingin tahu apa yang terjadi. Di antara mereka yang datang adalah para 
wartawan surat kabar yang hendak meliput peristiwa yang sedang terjadi. Diantara wartawan yang 
datang salah satunya adalah William Durham, seorang wartawan yang sebetulnya kurang percaya 
dengan apa yang sedang terjadi, namun setelah kembali dari jalan Azusa ia menjadi pembawa 

kegerakan Roh Kudus di daerahnya di 
North Avenue Mission, Chicago. 

Kebangunan Rohani jalan Azusa 
adalah tonggak kembalinya pencurahan 
Roh Kudus seperti yang terjadi di kamar 
loteng sekitar 2.000 tahun yang lalu. 
Inilah pengenapan nubuatan nabi Yoel 
tentang pencurahan Roh Kudus di hari-
hari terakhir, yaitu hari-hari menjelang 
kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang 
semakin mendekat. 

Dari pencurahan Roh Kudus jalan 
Azusa akhirnya menimbulkan 
kebangunan-kebangun-an rohani hampir 
di seluruh Amerika, kemudian Kanada dan 
Amerika Selatan. Kegerakan Gereja mula-
mula ini mengembali-kan gereja-gereja 
kepada kepenuhan Roh Kudus, baptisan 
Roh Kudus, tanda-tanda ajaib, 
kesembuhan ilahi, hal-hal supranatural, 
penglihatan dan mimpi, nubuatan, 
kesucian/kekudusan, persembahan 
sukarela, pengembalian persepuluhan, 
kedatangan Tuhan dan unity (mengingat 
gereja sebelumnya sempat memisahkan 
antara orang-orang berkulit putih dan 

berkulit hitam).  

K ebangunan  rohan i ja lan  
A zusa . Kebangunan  yang  
m e n a n d a i  d i m u l a i n y a  
pencurahan  R oh  Kudus d i 
a k h i r  j a m a n .  B e r t e m p a t  
sebuah  pondok yang  ham p ir 
rubuh  d i ja lan  Azusa  sebuah  
k e b a n g u n a n  r o h a n i d a n  
p e n c u r a h a n  R o h  K u d u s  
te rjadi dan  m e lawa t banyak  
o rang .

C h arles  Pa rh am

W illia m  J. S eym o ur



Bukan hanya di benua Amerika, pencurahan Roh Kudus juga terjadi secara pararel hampir di 
seluruh dunia, di Inggris kegerakan Roh Kudus terjadi di Wales (1904) yang dipimpin oleh Evan Roberts. 
Di Norwegia adalah seorang pendeta bernama T. B. Barratt yang pada tahun 1905 mengunjungi 
kebaktian jalan Azusa dan menerima baptisan Roh Kudus, sekembalinya ke Norwegia pada tahun 1907 
ia membawa api kebangunan rohani dan kegerakan Roh Kudus di Norwegia dan kemudian ke Denmark. 
Mereka yang hadir dalam kebangunan rohani Norwegia adalah orang-orang dan hamba-hamba Tuhan 
dari negara-negara Eropa seperti pendeta Swedia bernama Lewi Pethrus, Jonathan Paul dan Edward 
Meyer dari  Jerman, Dagmar Gregersen dan Agnes Thelle dua orang penginjil Norwegia yang akhirnya 
membawa kebangunan rohani ke Jerman dan Swiss.  

Berbeda dengan negara-negara lain yang menerima api Roh Kudus langsung dari seseorang, 
kebangunan Rohani di Belanda terjadi melalui majalah kebangunan Rohani Amerika. Demikian juga 
kebangunan Rohani di Prancis yang terjadi karena berita dan tulisan-tulisan dari penulis kebangunan 
rohani Amerika bernama Frank Bartleman. Berita kebangunan rohani ini terus menjalar hingga ke 
Austria (1923), Polandia dan negara-negara Baltik (1925), dan hingga ke Rusia.  

Kebangunan Rohani jalan Azusa juga telah menggugah seorang penginjil bernama A. G. Garr 
untuk mulai membagikan api kegerakan Pentakosta ke Cina. Setelah sebelumnya singgah di Hongkong, 
Garr memberitakan karya  Roh Kudus di tengah-tengah penduduk Cina, sekalipun sempat kehilangan 
anak perempuan-nya yang berumur tiga tahun dan pembantu negro-nya karena cacar, ia tetap 
membawa kebangunan rohani di China sebelum akhirnya pergi ke Jepang.  

Kebangunan Rohani jalan Azusa tidak dapat dibendung, dari sinilah akhirnya kegerakan Roh 
Kudus kembali memenuhi dunia ini hingga ke Afrika (John G. Lake dan Thomas Hezmal Halch), negara-
negara Amerika Latin, Australia, Korea, bahkan hingga ke Indonesia. 

 
Di Indonesia diawali penginjil Amerika bernama Groesbeck dan Van Claveren yang dikirim oleh 

pendeta W. H. Offiler pada tahun 1921 ke Bali. Di Bali mereka banyak mengadakan tanda-tanda ajaib 
dan mujizat kesembuhan. Mereka juga menterjemahkan Injil Lukas ke dalam bahasa Bali oleh bantuan 
seorang pribumi. Karena pemerintahan Hindia-Belanda melarang penginjil datang ke Bali maka mereka 

K ebangunan  rohan i Wa les . Evan  R obert (foto kanan), KKR  W a les 
(fo to -fo to  a tas) dan  sura t kaba r m em beritakan ten tang kebangunan  
rohan i W a les .



akhirnya pindah ke Surabaya. Mengingat Surabaya saat itu merupakan kota besar, maka kegerakan Roh 
Kudus di Indonesia akhirnya menyebar ke seluruh pelosok Indonesia seperti sekarang ini1. 

Pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi di kamar loteng pentakosta terus terjadi hingga hari 
ini, bahkan dengan skala yang jauh lebih besar. Kebangunan-kenangunan Rohani melanda seluruh dunia 
ini, bahkan seperti yang nabi Yoel nubuatkan bahwa anak-anak akan masuk dalam kegerakan Roh Kudus 
seperti yang telah terjadi di kebangunan rohani anak-anak Bronsville (1995) yang kemudian menjadi 
cikal bakal “gereja anak.”   

 
Anak-anak terang diantara gelap yang semakin gelap 

Pagi telah terbit, namun begitu juga malam. “Kapanpun Tuhan datang disuatu tempat atau 
melakukan sesuatu, iblis akan dengan cepat mengikuti untuk mengacaukan segala-nya.” Melihat 
kegerakan Roh Kudus yang begitu pesat di abad 20 dan 21 ini, iblis pun tidak tinggal diam. Menyadari 
cahaya yang sempat berhasil ia tekan kembali menyala, tentu iblis tidak senang. Dan seperti nubuat nabi 
Yesaya tentang malam yang akan terbit bersama-sama dengan pagi, maka terjadilah seperti yang telah 
dinubuatkan. Memasuki abad 21, yaitu di hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke 
dunia ini, iblis telah merencanakan kegelapan malam terakhir yang begitu gelap. Jika dulu ia 
menggunakan cara kekerasan dan aniaya untuk menekan kegerakan Roh Kudus yang melawat begitu 
banyak orang di dunia ini, namun kini iblis akan melancarkan tipuan licik yang orang percaya pun 
kemungkinannya akan sangat sulit untuk mengenalinya.  

Kebangunan  rohan i B row nsv ille.  Dikenal juga dengan  “anak -anak kebangunan  rohan i” 
yang  m enandai pencurahan R oh  Kudus pada  anak-anak sebaga i penggenapan Yoel 2:28 . 



Di hari-hari terakhir, saat cahaya pagi itu terbit, yaitu saat Roh Kudus dicurahkan, maka iblis juga 
menerbitkan kegelapan malam, yaitu: 
1. Penyesatan 
“Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-
tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-
orang pilihan juga.” (Mat 24:24) 

Iblis menyebarkan kepalsuan! Iblis menyebarkan mesias palsu, gereja palsu, nabi-nabi palsu, 
ajaran palsu, pengalaman supranatural palsu, injil palsu, dan berbagai-bagai kepalsuan lainnya.  
Penyesatan ini kadang dapat dikenali dengan mudah keberadaannya, seperti: gaya berpakaian yang 
tidak biasa, gaya hidup yang terlalu menuntut, penggunaan ritual-ritual keagamaan yang ketat, 
peraturan, keyakinan dan persyaratan agamawi yang ekstrem, hingga manifestasi supranatural yang tak 
lazim. Namun itu ciri penyesatan jaman dulu, penyesatan yang sekarang tidak seperti itu. Ajaran-ajaran 
palsu akhir jaman tidak mudah dikenali, mereka akan tetap berada dalam ajaran yang benar namun 
menyisipkan ajaran-ajaran menyesatkan. Pada intinya, ajaran palsu ini adalah berbicara tentang separuh 
kebenaran.  

Hari-hari ini, jika kita mau membuka mata dan dengan rendah hati mau mengakui, maka kita 
dapat melihat bahwa khotbah-khotbah dalam gereja, buku-buku rohani atau artikel-artikel rohani telah 
memasukkan nilai-nilai sekuler (yang memiliki separuh kebenaran) bersamaan dengan kebenaran 
Firman Tuhan. Ini sangat sulit untuk dikenali, namun sangat berbahaya. Sebagai contoh adalah 
penggunaan pesan moral film-film sekuler/dunia dalam khotbah di mimbar, sekalipun maksudnya baik, 

pesan moral film-film dunia adalah separuh kebenaran yang kita sedang bahas, sebab separuhnya lagi 
adalah hal-hal buruk dan bertentangan dengan Firman Tuhan. Seperti telah kita bahas dalam Buletin 
Doa selama ini tentang musik dan film dunia, kita tahu bahwa di dalam film-film dunia terdapat pesan-



pesan terselubung yang berbahaya, keterlibatan dunia okultisme dalam latar belakang pembuatan film, 
gaya hidup para aktor yang bertolak belakang dengan firman Tuhan dan sebagainya.  

Sekarang juga sedang trend bahwa, untuk memotivasi jemaat, banyak khotbah-khotbah di 
gereja menggunakan tokoh-tokoh dunia, para selebritis, pesan moral film sekuler, atau bahkan para 
motivator handal sebagai teladan menggantikan teladan para pahlawan iman di Alkitab atau hamba 
Tuhan dan orang-orang yang diurapi yang sudah teruji. Untuk satu alasan, mereka berfikir bahwa pesan 
moral, kata-kata bijak sekuler tentu adalah sumber yang bagus untuk mempelajari prinsip-prinsip Ilahi. 
Padahal tingkatan kerohanian pendengar khotbah tidak sama, bagi mereka yang memiliki pengertian 
yang salah, penggunaan tokoh-tokoh dunia dan para selebritis hanya akan membuat pendengar khotbah 
merasa dibenar-kan untuk memiliki idola seorang tokoh atau selebritis. Hal ini tentu akan 
membingungkan banyak orang yang tidak memiliki ketajaman dan kepekaan rohani. Hal ini banyak 
terjadi hari-hari ini. Banyak Hal seolah-olah berasal dari Allah padahal bukan, ini semua kegelapan 
malam yang iblis ciptakan untuk menekan kebenaran Injil yang sesungguhnya. 

Kita harus mengerti bahwa kebanyakan tokoh dunia dan selebritis dunia telah dengan terang-
terangan menggunakan kuasa-kuasa kegelapan dalam meraih ketenaran mereka. Kita juga harus 
mempertimbangkan hal ini: kebanyakan tokoh dunia, selebritis dan orang-orang sukses yang banyak 
dikagumi orang mungkin adalah seorang atheis, pemuja agama timur, penganut materialistis, penganut 
gerakan zaman baru, bahkan memuja iblis untuk mendapatkan kesuksesannya. 
“Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah 
kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan 
manis menjadi pahit.” (Yesaya 5:20) 

Inilah kegelapan malam yang muncul bersama-sama terbitnya terang pagi. Berhati-hatilah! Kita 
harus mengerti bahwa kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan dunia untuk menemukan kebenaran 
Injil. 
 
2. Roh-roh penyesat 
“Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad 
lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan.” (I Tim 4:1) 

Sebagai orang percaya dan orang memiliki Roh Kudus kita harus menyadari bahwa kita adalah 
target utama dari setiap pekerjaan iblis. Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa iblis berkeliling dan 
mengaum-aum untuk menelan orang-orang percaya SETIAP waktu (I Pet 5:8). Ini adalah pekerjaan tanpa 
henti dari iblis, itu berarti roh-roh penyesat ini bekerja tujuh hari seminggu dan 24 jam sehari untuk 
menunggu saat yang tepat mencari celah sekecil apapun untuk akses masuk, atau paling tidak untuk 
memasukkan penyesatan terhadap anak-anak terang. Iblis tidak menggunakan hal-hal luar biasa untuk 
melakukan hal tersebut, melainkan ia melakukannya dengan “hal-hal biasa” dan “bisa diterima” yang 
ada disekitar kita, seperti: acara TV, film, musik, gadget, buku, internet, situasi di sekitar kita, teman-
teman dekat, bisnis dan sebagainya. Sebagai contoh: acara TV. Tidak ada yang salah dengan memiliki 
dan menonton TV tentunya, tapi tahukah Saudara bahwa roh-roh penyesat telah menggunakan media 
ini untuk memasukkan isme, pandangan, dan pengertian duniawi kepada anak-anak terang yang banyak 
menghabiskan waktunya di depan TV. Intinya adalah untuk menyita sebanyak mungkin waktu anak-anak 
terang sehingga mereka kehilangan waktu-waktu doa dan membaca Alkitab dan pada akhirnya 
merosotnya iman dan komitmen Kristiani, sebab kita lebih banyak menerima hal-hal duniawi yang 



disajikan TV daripada Firman Tuhan dan hubungan kita dengan Roh Kudus. Acara-acara TV lambat laun 
akan mengaburkan kepekaan orang percaya terhadap hal-hal yang benar (sesuai firman Tuhan) dan hal-
hal yang salah (bertentangan dengan firman Tuhan). Sebagai contoh adalah berkenaan dengan pakaian 
wanita yang semakin hari semakin minim, bahkan digunakan di dalam gereja. Mengapa bisa begitu? Ini 
akibat tayangan-tayangan TV menyajikan hal-hal tersebut, itu dampak dari cara berpakaian yang vulgar 
yang digunakan para penari, penyanyi dan artis-artis film. Ini hanya satu contoh saja. TV telah 
mempertontonkan kostum/pakaian terbuka  yang menggoda dan menjerumuskan siapapun yang 
melihatnya pada dosa percabulan. Persoalan yang timbul adalah bahwa sebagai masyarakat kota dan 
modern, tidak ada satupun yang tidak tersentuh dengan TV, setiap keluarga modern pasti memiliki 
minimal satu buah TV dan pasti menontonnya... Inilah salah satu kegelapan malam modern yang muncul 
bersamaan dengan kegerakan Roh Kudus di hari-hari terakhir. Sebagai peringatan bagi kita anak-anak 
terang, firman Tuhan berkata : 

“Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang, sebagian orang 
akan murtad, mengingkari Kristus. Mereka akan patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan 
mengikuti ajaran-ajaran roh jahat.” (I Tim 4:1, BIS) 

Roh-roh penyesat memenuhi atmosfer keempat sisi dinding rumah kita dan dimana pun kita 
berada, kita harus menyadari akan hal itu. Jangan izinkan hal-hal disekitar kita mengikat dan membunuh 
kepekaan rohani kita. Anak-anak terang bangkitlah! 
 
2. Keduniawian 
 “Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa 
nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala.” (Kol 3:5) 

Di dalam hati nurani setiap manusia sebenarnya manusia sudah menyadari betapa penatnya 
hidup dalam dunia yang berdosa ini, tapi iblis terus-menerus menggoda manusia untuk mengasihi dunia 
dan dosa. Agar manusia tetap betah dalam dunia yang berdosa ini dan tetap megasihi dunia ini, iblis 
menciptakan kesenangan-kesenangan, kekayaan, kebahagia-an dan berbagai kenikmatan duniawi yang 
sebenarnya semua itu adalah keduniawian dan semu belaka.  

Bukan rahasia lagi bila hari-hari ini anak-anak terang juga dikuasai oleh hal-hal duniawi yang iblis 
ciptakan, seperti: dosa makan minum (Mat 24:38), yaitu hasrat yang hanya memikirkan bagaimana 
makan dan minum saja (baca: wisata kuliner); Kemudian iblis juga menawarkan tempat-tempat 
kesenangan semu seperti gedung-gedung bioskop, konser-konser musik, pub, diskotik, karaoke, tempat-
tempat liburan, bahkan iblis juga menawarkan hiburan-hiburan semu dirumah kita seperti komputer, 
game-game console, TV, gadget, internet, dll. Orang-orang dunia menyukai kegembiraan semu ini, yaitu 
sebuah tempat pelarian seandainya pun hanya untuk satu hari. Dan parahnya, iblis begitu gencar 
menawarkan kesenangan dunia ini sehingga akhirnya banyak anak terang juga terjebak di situ. 

Hari-hari ini yang banyak terlihat di kalangan gereja Tuhan adalah hasrat berkobar-kobar akan 
waktu luang (hang out), keleluasa-an, liburan, pelesiran, kegembiraan, bahkan pesta pora. Tampaknya 
kebanyakan anak-anak terang telah telah terjebak dengan apa yang iblis ciptakan untuk membelokkan 
tujuan kehidupan utamanya terhadap Tuhan dengan ilah-ilah palsu berupa hedonisme (yaitu suatu 
pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup), humanisme (pandangan 
tentang keberadaan manusia tanpa ada sangkut pautnya dengan Tuhan/agama), dan materialisme 
(pandangan hidup yang mementingkan pada hal-hal materi, spt: uang dan harta). Firman Tuhan berkata: 



“... Mereka lebih suka pada kesenangan dunia daripada menuruti Allah.” (II Tim 3:4b, BIS) 
Keduniawian adalah kegelapan malam yang iblis bangun untuk membuat manusia tertidur, 

larut, dan akhirnya diperbudak iblis untuk hidup di kegelapan malam.   
Keduniawian juga iblis ciptakan untuk menekan cahaya anak-anak terang agar lama kelamaan 

serupa dengan dunia ini dan memadamkan cahaya Ilahi yang seharusnya memancar dari diri orang 
percaya. Rencana terbesar iblis adalah membuat sebanyak mungkin anak-anak terang menikmati 
kesenangan-kesenangan dunia tanpa harus merasa bersalah dihadapan Tuhan. Itu berarti, di satu sisi 
mereka mengaku mengikut Tuhan, namun disisi lain mengikuti ilah jaman dan memanjakan diri dalam 
keduniawian. 
“Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, 
kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.” (I Yoh 1:6) 
 
3. Bertambah banyaknya dosa 

Tidak ada jaman dimana 
dosa begitu banyak dan cepat 
menyebar seperti saat ini (Gal 
5:19-21). Kita hidup di jaman 
kemajuan teknologi yang begitu 
pesat. Sejak ditemukan-nya 
teknologi visual (video melalui TV 
dan bioskop) dan terutama 
diketemukannya teknologi 
internet, maka dosa dengan 
mudah dipertontonkan dan 
disebarluaskan. Sebagai contoh 
(sebetulnya sangat banyak) 
adalah dosa pornografi. Jika dulu 

pornografi hanya dapat diperoleh dikalangan orang-orang dewasa, mahal, dan didapatkan hanya melalui 
“pasar gelap”. Akan tetapi, pada jaman internet, pornografi dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki 
akses internet, dimana pun dan oleh siapa pun. Itu berarti semua kalangan dari anak-anak hingga orang 
tua bisa melihat pornografi tanpa batas dan tanpa sensor tentunya. 

 
 
 

Hari-hari ini dosa pornografi, perzinahan, asusila, 
penyimpangan seksual (seperti gay dan lesbi) begitu gencar 
dipertontonkan iblis melalui TV, film-film di bioskop, video 

musik, majalah-majalah, iklan dan terutama internet. Bahkan di internet, jika kita surffing akan hal-hal 
yang tidak ada hubungannya dengan pornografi pun maka kita akan disuguhi iklan dengan thumbnail 
kontent-kontent pornografi yang akan mengarahkan pengguna untuk mengunjungi situs-situs porno. 
Jaman sekarang, mengakses pornografi sangatlah mudah, bahkan kita disuguhi dengan gratis melalui 



iklan-iklan parfum, fashion, alat kontrasepsi dan sebagainya yang sangat-sangat vulgar. Kita hidup di 
jaman dimana dosa Sodom dan Gomora terlihat umum dan biasa. 

Dosa-dosa asusila yang dipertontonkan iblis adalah kegelapan malam yang iblis ciptakan kembali 
untuk menekan terang Tuhan yang telah terbit di hari-hari terakhir. Dengan dosa-dosa yang semakin 
dianggap umum diharapkan akan membuat orang-orang yang telah memutuskan menjadi anak-anak 
terang akhirnya berdosa. Melalui trend pakaian-pakaian seronok, tontonan-tontonan sadis, melalui 
kata-kata kasar musik dan film, penghujatan dan dosa-dosa yang tidak terpikirkan sebelumnya sedapat-
dapatnya akhirnya menjadikan setiap orang berdosa tanpa mereka sadari. 

 
4. Cinta uang dan ketamakan 

Satu lagi kegelapan malam yang cukup mengerikan yang iblis ciptakan adalah “cinta uang dan 
ketamakan”. Tapi yang saya maksud adalah bukan ketamakan pada orang-orang “di luar sana” atau 
orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Yang saya maksud adalah cinta akan uang dan ketamakan 
diantara anak-anak terang.  

Suatu kali saya membaca kesaksian seorang hamba Tuhan Korea Selatan bernama Seung Woo 
Byun2 yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengunjungi surga. Di suatu kesempatan ia diajak oleh 
seorang malaikat untuk mengunjungi perpustakaan di surga. Ia melihat banyak sekali buku rohani yang 
berada di dunia ternyata ada di surga, itu artinya buku-buku rohani yang membangun yang ditulis oleh 
hamba-hamba Tuhan di dunia ini ternyata diarsipkan di surga. Dengan antusias, Seung Woo Byun 



akhirnya memperhatikan buku-buku koleksi surga tersebut. Setelah beberapa waktu, ia mulai melihat 
hal yang aneh, sebab ia tidak bisa menemukan beberapa buku rohani yang ia kenal di bumi, bahkan 
beberapa buku karangan hamba-hamba Tuhan yang ia tahu juga ternyata tidak ada di perpustakaan 
surga. Kemudian hamba Tuhan ini bertanya kepada malaikat yang mengantarkannya: “Mengapa 
beberapa buku tidak ada di sini?” Kemudian malaikat tersebut menjawab: “Di perpustakaan surga, 
engkau tidak bisa menemukan buku-buku rohani dimana sang penulisnya sedang menikmati kekayaan 
dari buah yang mereka hasilkan. Buku-buku mereka tidak memiliki nilai kekal di surga!”  

Saudara, hari-hari ini iblis sedang menekan anak-anak terang dengan kegelapan malam yang 
cukup berbahaya, yaitu cinta akan uang. Banyak gereja dan hamba-hamba Tuhan telah jatuh karena 
yang satu ini. Dengan berat hati saya katakan bahwa hari-hari ini beberapa hamba Tuhan telah 
menyelimuti hikmat dan pemberitaan Injil untuk mendapatkan uang. Tidak sedikit dari mereka 
berkhotbah, melakukan pelayanan, menulis buku, menjual album rekaman dan khotbah hanya untuk 
mendapatkan uang dan ketenaran, bukan karena kasih kepada Tuhan dan sesama. 

Mengapa anak-anak terang “tega” melakukan hal seperti itu? Karena gaya hidup mereka sama 
dengan dunia, yaitu gaya hidup boros, gaya hidup duniawi, gaya hidup makan minum dan bersukaria (I 
Kor 10:7). Yudas saudara Yakobus sebenarnya sudah mengingat-kan Gereja-Nya bahwa di hari-hari 
kemudian akan terjadi hal-hal seperti itu: 
“Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan karena mereka, oleh sebab 
upah, menceburkan diri ke dalam kesesat-an Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti 
Korah.” (Yud 1:11) 

Inilah kegelapan malam terakhir yang akan menekan anak-anak terang di hari-hari terakhir. 
Anak-anak terang sadarlah! 
 
Jadilah terang 

Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki status sebagai 
anak-anak Terang, sebab Dia adalah Terang Dunia, dan status tersebut harus diwujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari sambil terus berjaga-jaga agar kegelapan malam tidak menguasainya.  
“Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.” (Yes 
60:1) 

Menjadi terang adalah berbicara tentang pemisahan, yaitu seperti gelap dan terang yang selalu 
terpisah. Tuhan sedang memisahkan antara orang-orang malam yang hidup kegelapan dan antara anak-
anak terang yang hidup dalam terang Kristus. Terang akan terlihat terang jika ia berpisah dengan gelap. 
Begitu juga terang akan berguna jika ia berbeda dengan gelap.  

Memasuki tahun 2014, Tuhan berpesan kepada kita Gereja-Nya untuk menjadi terang dan 
memisahkan diri dengan gelap malam. Gereja-Nya harus menerangi orang-orang yang masih hidup 
dalam kegelapan sambil terus waspada terhadap kegelapan malam yang iblis munculkan untuk 
menekan dan memadamkan cahaya Gereja-Nya.  
Berikut  pesan Tuhan bagi kita untuk memasuki tahun 2014: 

• Dipenuhi Roh Kudus 
“Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, 
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.” (Kis 2:4, lihat juga Kis 4:8,31; 
7:55; 9:17; 11:24; 13:9, 52) 



Yang dimaksud dengan penuh Roh Kudus bukanlah pengalaman sekali saja, melainkan sebuah 
kehidupan seseorang yang dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus setiap waktu. Roh Kudus akan menolong 
(Yoh 14:16), mengajarkan (Yoh 14:26), menghibur (Yoh 16:7), menuntun dan memampukan kita untuk 
membentengi diri dari berbagai-bagai pengaruh buruk di sekitar kita (Yoh 14:16). Roh Kudus juga akan 
memberi kita kuasa untuk menjadi terang yaitu menjadi saksi-Nya (Yoh 15:26).  
 
• Miliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus 

Kita mungkin sudah banyak berlajar tentang Roh Kudus, bahkan kita telah menggundang Roh 
Kudus masuk dalam hati, menerima baptisan-Nya, berbahasa roh dan menyembah di dalam roh di 
gereja. Itu semua baik! Tapi apakah kita akan berhenti hanya sampai di situ? Pernahkah kita bertemu 
dengan Roh Kudus secara akrab dan pribadi? pernahkan kita mendengar suaranya yang lembut itu 
dalam keintiman, yaitu hanya berdua antara kita dan Roh Kudus? mengenal-Nya, merasakan-Nya, 
menjadikan-Nya sahabat dan dipenuhi-Nya.  

Di balik keselamatan, di balik baptisan air, di balik pengalaman dipenuhi Roh, Roh Kudus sedang 
menantikan kita untuk menjumpai-Nya secara pribadi. Ia merindukan suatu hubungan seumur hidup. 
Roh Kudus adalah pribadi yang hidup yang tinggal di dalam diri kita, kita perlu mengenal-Nya secara 
pribadi dalam hubungan yang pribadi pula, berduaan di dalam kamar dengan waktu yang berkualitas, 
bercakap-cakap, menantikan tuntunan-Nya yang memimpin pada kebenaran kepada pengenalan lebih 
lagi tentang Yesus dan Bapa di surga.  

Hubungan yang intim ini akan membuat kita menjadi peka terhadap-Nya dan mengetahui hal-
hal yang mungkin mendukaci-takan-Nya atau hal-hal yang berkenan kepada-Nya. Pergumulan dengan 
Roh Kudus secara pribadi akan menyingkapkan firman Tuhan yang kita baca, sebab Roh Kudus sendirilah 
yang telah menulis seluruh Alkitab (II Tim 3:16). Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang juga akan 
memampukan kita untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini.  
 
• Dipenuhi firman Tuhan  
“...Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut 

Allah.” (Mat 4:4) 
Firman Tuhan 

adalah makanan rohani yang 
wajib dimakan oleh anak-
anak Tuhan setiap hari. 
Dengan masuknya makanan 
rohani yang benar, 
menyantap firman Tuhan, 
menyembah Tuhan, 
memiliki teman-teman 
seiman yang benar, dan 
mendengarkan khotbah 
yang penuh kuasa dan benar 
akan membentengi anak-



anak Tuhan dari berbagai penyesatan yang iblis lancarkan setiap saat. Firman Tuhan akan memberi lebih 
banyak sudut pandang yang benar terhadap pengaruh duniawi yang semakin jahat dan gelap. 

Bacalah Alkitab setiap hari, renungkanlah, dan lakukanlah. Firman Tuhan adalah pelita yang akan 
menerangi jalan-jalan kita di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. 
“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.” (Mzm 119:105) 
• Buka mata terhadap penyesatan 
“Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga! Sebab 
sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, 
yang harus binasa.” (II Tes 2:3) 

Dulu, banyak orang percaya dapat bertahan menghadapi aniaya yang menimpa gereja Tuhan, 
tapi tahukah Saudara sedikit orang percaya dapat bertahan terhadap roh-roh penyesat. Rasul Timotius 
berkata:  
“Roh Allah dengan tegas mengatakan bahwa di masa-masa yang akan datang, sebagian orang akan 
murtad, mengingkari Kristus. Mereka akan patuh kepada roh-roh yang menyesatkan dan mengikuti 
ajaran-ajaran roh jahat, yang disampaikan melalui orang-orang munafik yang membohong. Hati nurani 
orang-orang itu sudah gelap.” (I Tim 4:1-2, BIS) 

Kita harus sadar bahwa kita hidup di “masa yang akan datang” seperti Paulus katakan, yaitu 
masa dimana akan muncul orang-orang munafik yang patuh kepada roh-roh penyesat untuk 
menyebarkan berbagai ajaran palsu dan menyesatkan. Mereka ada di berbagai bidang kehidupan, 
seperti dunia film yang penuh dengan filsafat dan sihir, mereka ada di saluran-saluran TV, mereka 
mengajarkan kesehatan melalui yoga atau pengobatan alternatif, mereka juga mengajarkan ilmu bela 
diri, sulap, horoskop, musik dunia, pengajaran sesat dan sebagainya yang tidak bisa disebutkan satu-
persatu. Tapi yang paling diwaspadai adalah ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam gereja yang iblis 
masukkan untuk menyesatkan anak-anak terang, mereka memasukkan ajaran-ajaran yang berpusat 
pada diri sendiri seperti pada pelatihan-pelatihan motivasi; lalu ajaran sekularitas, yaitu ajaran firman 
Tuhan yang disisipi nilai-nilai sekuler (dunia) seperti: quote orang-orang sekuler terkenal, selebriti, 
pemimpin dunia, para filsuf dll., khotbah- khotbah yang menyisipkan pesan-pesan moral film dunia 
(sekular), melakukan pekerjaan Tuhan dalam gereja yang menggunakan cara-cara politik (sekuler), dan 
berbagai pencampur- adukan kebenaran dan keduniawian (sekularitas) lainnya. Ini akan membawa 
gereja dan anak-anak terang menjadi Gereja sekuler yaitu Gereja yang kembali pada kegelapan malam 
dunia ini.  

“Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang 
malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi 
berjaga-jaga dan sadar.” (I Tes 5:5-6)  

Kata Berjaga-jaga pada ayat di atas dalam bahasa aslinya (Yun.) menggunakan kata  “gregoreo” 
berarti “tetap sadar dan waspada”. Itu berarti Sebagai orang percaya kita harus membuka mata dan 
berjaga-jaga terhadap segala macam tipuan iblis untuk mengem-balikan anak-anak terang kepada 
kegelapan malam. Bukalah mata terhadap penyesatan, ia ada di mana-mana termasuk di dalam gereja. 
 
• Jadilah terang 
“Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.” (Mat 5:14) 



Tuhan Yesus adalah terang dunia. Saat Ia menjelma menjadi manusia dan tinggal di dunia ini, Ia 
memancarkan terang Allah kepada dunia ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga Ia mengutus Roh Kudus-
Nya untuk menerangi dunia ini, namun Roh Kudus tidak dapat dilihat oleh orang-orang dunia, lalu 
bagaimana dunia ini bisa melihat terang Allah? Yaitu melalui kita Gereja-Nya yang dipenuhi Roh Kudus. 
Kita adalah surat terbuka Kristus (II Kor 3:3) yang memancarkan terang Allah dan menuntun dunia yang 
gelap ini kepada terang. Kita harus mengerti hal ini, kita adalah wakil Kristus dan perantara antara 
orang-orang dunia yang hidup dalam gelap melihat terang Kristus. Untuk itu kehidupan kita haruslah 
memiliki pola kehidupan anak-anak terang. Kita sebagai Gereja-Nya harus hidup seperti Kristus hidup. 
Sebagai anak-anak terang yang memiliki Roh Kudus sudah sepatunya hidup menjadi teladan yang saleh 
di dalam dunia dan tidak hidup seperti anak-anak kegelapan.  
“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada 
Allah dan yang sempurna.” (Rom 12:2) 
• Saling Mengampuni 
“Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada 
penyesatan.” (I Yoh 2:10) 

Satu yang penting yang harus diperhatik-an dari gaya hidup anak-anak terang adalah “saling 
mengampuni”. Mengampuni adalah suatu hal mudah yang tidak mungkin dilakukan oleh anak-anak 
kegelapan. Namun bagi kita anak-anak terang mengampuni adalah hal penting yang tidak boleh tidak 
dilakukan, terhadap siapa pun bahkan terhadap orang yang bersalah kepada kita.  
Mengapa kita harus saling mengampuni? Pertama, kita mengampuni karena Tuhan Yesus telah 
mengampuni kita terlebih dahulu (Ef 4:32); kedua, kita mengampuni agar iblis tidak diuntungkan karena 
kepahitan yang timbul jika tidak mau mengampuni; ketiga, sebagai anak-anak terang yang telah 
mengerti kebenaran, mengampuni adalah gaya hidup baru yang berbeda dengan gaya hidup kegelapan 
yang menuntut keadilan. 
 
Keluar dari malam sekarang juga 
“Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-
perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang!” (Rom 13:12) 

Tahun 2014 bukan tahun yang mudah, penyesatan tidak akan melunak atau berkurang. Iblis 
tahu bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu, ia dan pasukan kegelapannya akan terus 
mempengaruhi dan mencoba menekan anak-anak terang agar terangnya meredup dan lama-kelamaan 
akhirnya mati. Melalui catatan akhir tahun ini kita mengerti sekarang bahwa kita harus selalu 
mengandalkan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa 
mengalahkan iblis atau membentengi diri kita dari pengaruh iblis tanpa kekuatan dari Allah melalui Roh 
Kudus-Nya.  

Terang telah terbit, Yesus telah menang di kayu salib, bagian kita adalah memposisikan diri 
dengan sungguh-sungguh sebagai anak-anak terang yang radikal agar terang Kristus dapat memancar di 
kegelapan malam dunia sehingga nama Tuhan dipermuliakan.  

“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan 
Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah 
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib.” (I Pet 2:9) 



 
Di depan kita akan ada kegerakan Allah yang luar biasa, Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa dan 
akan melawat tiga generasi untuk kemuliaan-Nya. Mari kita sambut kegerakan terakhir di akhir jaman 
ini, sebelum kedatangan-Nya yang kedua kali yang semakin dekat. Tuhan Yesus memberkati. Amin (Vs.) 
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