
 



PESAN GEMBALA 

REVIVAL TERBESAR DAN TERAKHIR 

SEGERA TERJADI 
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan, 

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 sekarang berada di sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa 

sampai pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi-

Nya yang kudus di zaman dahulu selesai. Ini berbicara tentang pemulihan. 

PEMULIHAN 

Ada 3 pemulihan yang sedang berlangsung hari-hari ini, yaitu: 

1. Pemulihan gereja 

2. Pemulihan Bangsa Israel 

3. Pemulihan kondisi dunia, melalui transformasi yang kita kenal dengan “Seven Spears”, 

“Seven Mountains” itu terjadi hari-hari ini. 

Ketiga pemulihan ini harus menyatu supaya kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi.  

Gereja memegang peranan penting dalam hal pemulihan, yaitu kunci bagi 

penggenapan nubuatan pemulihan bagi Israel dan kondisi dunia. Karena itu gereja jangan 

pesimis melihat keadaan dunia, tetapi gereja harus berjalan maju menuju kemurnian dan 

kebenaran serta menjadi generasi yang terakhir menaklukkan segala sesuatu yang membawa 

pemulihan segala sesuatu akibat dari dosa. Yang harus diperhatikan adalah “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.” Kalau pemulihan segala 

sesuatu itu selesai, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Yang disebut 

ukuran selesainya pemulihan itu bukan ukuran kita sebagai manusia, tapi ukurannya Tuhan. 



Hanya Tuhan yang tahu. Pemulihan dan kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu terjadi. 

Yang penting kita harus senantiasa berjaga-jaga!  

PENTAKOSTA YANG KETIGA 

Hari-hari ini gereja sedang memasuki masa Pentakosta yang ketiga. Mengapa 

dikatakan sebagai pentakosta yang ketiga? Karena setidaknya ada dua pentakosta yang 

pernah terjadi di sepanjang sejarah kekristenan: 

I. Pentakosta yang pertama  

Terjadi 2.000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Dia memberikan 

pesan yang terakhir kepada murid-murid-Nya, yang juga berlaku bagi kita semua, yaitu: 

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

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

bumi.” (Kis 1:8).  

Yerusalem bisa diartikan di antara keluarga, Yudea bisa diartikan di antara orang-orang 

seiman, Samaria bisa diartikan di antara orang-orang yang bukan seiman, dan sampai ke 

ujung bumi.  

Setelah mengatakan demikian, Tuhan Yesus naik ke sorga disaksikan oleh murid-murid 

yang berjumlah 120 orang. Setelah itu mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-

sama di kamar loteng. Mengapa mereka berkumpul di kamar loteng? Karena Tuhan Yesus 

yang menyuruh agar mereka menunggu pencurahan Roh Kudus di kamar loteng! 10 hari 

setelah itu, pada Hari Raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan! Mereka dipenuhi Roh Kudus 

dengan tanda awal berbahasa roh dan mereka dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi-Nya yang 

luar biasa! Sekitar ±100 tahun kemudian, 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu menjadi 

Kristen! Itu adalah Pentakosta yang pertama.  

II. Pentakosta yang kedua 

Setelah itu apa terjadi? Kekristenan mengalami penurunan dan gereja memasuki masa 

kegelapan untuk waktu ±1.000 tahun.  Pada masa itu jumlah orang Kristen hanya sekitar 30%. 

Itu pun 70% dari jumlah tersebut dimenangkan di awal abad ke-20, yaitu melalui peristiwa 

kebangunan rohani di Azusa Street pada tahun 1906, melalui seorang hamba Tuhan berkulit 



hitam yang bernama William Seymour yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini adalah 

Pentakosta yang kedua.  

III. Pentakosta yang ketiga  

Kalau Pentakosta yang pertama dan 

kedua itu luar biasa dahsyat, apalagi Pentakosta 

yang ketiga. William Seymour ±100 tahun yang 

lalu pernah bernubuat, “100 tahun lagi (berarti 

hari-hari ini) Roh Kudus akan dicurahkan double 

portion!”. Kalau kita berbicara tentang 'double 

portion' itu artinya bukan hanya 2x lipat, tetapi 

berlipat-lipat kali ganda! Jauh lebih dahsyat dari 

pentakosta pertama dan kedua. Dan itu akan 

memunculkan generasi-generasi penuai yang 

akan menghasilkan tuaian jiwa yang sangat 

besar. 

APA YANG TERJADI MELALUI PENTA-KOSTA 

YANG KETIGA?  

1. Tiga generasi akan dipakai Tuhan secara luar biasa (Yoel 2:28-29) 

“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.” (Yoel 

2:28-29) 

Ada 3 generasi di Gereja, yaitu: anak-anak, teruna (pemuda), dan orang tua yang akan 

Tuhan pakai secara luar biasa, tetapi sekarang kita mengenal pembagian generasi menjadi 5 

generasi, yaitu: 

• Generasi Z: 16 tahun ke bawah 

• Generasi Y (Millenial Generation): 17-36 tahun  



• Generasi X: 37-51 tahun 

• Generasi Baby Boomer: 52-69 tahun 

• Generasi Silent: 70 tahun ke atas 

Saudara, kita harus memperhatikan “Generasi Y,” hari-hari ini mereka sedang menjadi 

masalah di dunia. Di Amerika: hanya 30% s.d. 40% saja yang masih pergi ke gereja. 

Sedangkan di Korea: hanya 2.9% yang masih ke gereja. Tapi di Indonesia tidak demikian, kita 

bersyukur kepada Tuhan bahwa gereja di Indonesia masih sehat, sebab setiap generasinya 

masih lengkap datang kepada Tuhan.  

2.  Mujizat yang luar biasa akan terjadi (Yoel 2:30) 

Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi: darah dan api dan gumpalan-

gumpalan asap. (Yoel 2:30) 

3. Goncangan-goncangan yang luar biasa akan terjadi (Yoel 2:31)    

Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya 

hari TUHAN yang hebat dan dahsyat itu. Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN 

akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti 

yang telah difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk 

orang-orang yang terlepas.” (Yoel 2:31) 

4. Penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi (Yoel 2:32) 

“Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan...” (Yoel 1:32) 

Akibat dari semua itu, akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan dan mereka 

yang berseru kepada Nama Tuhan akan diselamatkan. 

Gereja hari-hari ini sedang memasuki masa penuaian jiwa besar-besaran. Ini adalah yang 

terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Tuhan mau gereja-

Nya itu menjadi saksi-saksi Yesus artinya gereja harus menjadi penuai jiwa-jiwa. 

 

 



PERSIAPAN MENGHADAPI PENUAIAN JIWA BESAR-BESARAN 

Pentakosta yang ketiga tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada tahapannya. Ada 2 hal 

yang harus dilakukan seperti apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu 

Pentakosta Pertama. 

1. Mereka Bertekun Dengan Sehati Dalam Doa Bersama-sama 

Artinya doa, pujian dan penyembahan 

siang dan malam. Itu adalah Restorasi Pondok 

Daud. Itu adalah Menara Doa. Itu berbicara 

tentang kehidupan yang intim dengan Tuhan. Dan 

itu adalah DNA dari gereja kita. Tetapi tiba-tiba 

Tuhan menyuruh Gembala Pembina untuk 

berkata, “Sebenarnya Restorasi Pondok Daud 

bukan hanya DNA dari gereja kita saja tetapi 

semua gereja-gereja harus melakukan ini. Mengapa? Sebab itu berbicara tentang keintiman 

dengan Tuhan.” 

Restorasi Pondok Daud yang gereja-gereja harus lakukan ini, ternyata Tuhan 

memberikan 2 (dua) konfirmasi, yaitu: 

a. Pada tanggal 28 April yang lalu melalui Pentecostal Theological Seminary - Church of God, 

didirikanlah sebuah “Chair” yang namanya “Restorasi Pondok Daud” dan ini akan diajarkan 

kemana-mana. Saya mendapatkan Restorasi Pondok Daud secara profetik, tetapi kemudian 

oleh Tuhan dibakukan menjadi suatu disiplin ilmu.  

b. Seorang hamba Tuhan bernama Chuck Pierce pernah menubuatkan saya, dengan 

membawa sebuah lukisan bergambar kunci. Dia bernubuat, “Kamu memegang kunci penuaian 

untuk bangsa ini. Penuaian akan terjadi melalui healing movement dengan cara yang baru!”  

Peristiwa ini sudah terjadi 10 tahun lalu, dan apa yang dikatakannya itu benar-benar 

terjadi!  

Chuck Pierce pada bulan April 2016 yang lalu kembali mendapatkan nubuatan “Kita 

sedang memasuki sebuah waktu dimana Tabernakel Daud sedang dipertontonkan dan muncul 

di bumi. Ini akan memberikan dampak kepada semua budaya agama di seluruh bumi.” 



Kalau Saudara membaca Kis 15:16-18, di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang 

merestorasi Pondok Daud. “... supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa 

yang tidak mengenal Allah, yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang melakukan 

semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula.”  

Sebenarnya yang mengatakan ayat di atas  adalah Yakobus. Pada waktu mereka 

sedang bersidang, mereka berkata, “Apa mungkin bangsa-bangsa lain mendapatkan 

keselamatan sebab selama ini mereka hanya mengerti bahwa keselamatan itu hanya untuk 

orang Yahudi saja”  tetapi melalui peristiwa Kornelius dan lainnya ternyata Tuhan Yesus 

memberikan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Yakobus berkata “Tuhan Yesus akan 

datang. Dia akan merestorasi Pondok Daud supaya semua orang yang mencari Tuhan dan 

supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang 

Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah 

diketahui dari sejak semula.” 

Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah 

mengaku Yesus adalah Tuhan! Terjadi penuaian jiwa besar-besaran. 

2. Yudas Diganti Matias 

Yudas berbicara tentang orang yang cinta uang. Saya percaya memasuki masa 

penuaian jiwa besar-besaran, murid-murid Tuhan Yesus yang mau menjadi saksi-Nya pasti 

akan diproses dan dimurnikan. Yaitu Gereja akan mengalami pemurnian dari sifat Yudas, yaitu 

cinta akan uang, Tuhan pasti proses Gereja-Nya dari cinta uang yaitu supaya revival terjadi! 

Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Luke Nebergahl, dia mendapatkan satu 

penglihatan:  

“Ada sungai yang mengalir dari tahta Allah ke bangsa-bangsa tetapi bukan sungai air 

melainkan sungai api. Ada 2 (dua) sungai, yang satu sungai api revival dan yang kedua sungai 

api pemurnian. Dan dia mendengar suara Tuhan Yesus dari tahta itu, „Engkau tidak dapat 

memiliki yang satu tanpa memiliki yang lainnya.‟”  

Artinya, revival dan pemurnian harus berjalan bersama-sama. Kalau revival tanpa 

pemurnian, maka revival itu hanya terjadi sebentar saja lalu selesai. Tetapi jika revival berjalan 



bersama-sama dengan permurnian, itu akan lama sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang 

kedua.  

KITAB WAHYU 

Chuck Pierce juga mendapatkan bahwa, “Untuk menyambut Pentakosta (Pentakosta 

yang ketiga) maka kita harus banyak membaca Kitab Wahyu...”.  

“Inilah wahyu Yesus Kristus, yang 

dikaruniakan Allah kepada-Nya, supaya 

ditunjukkan-Nya kepada hamba-hamba-Nya apa 

yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat-Nya 

yang diutus-Nya, Ia telah menyatakannya kepada 

hamba-Nya Yohanes.... Berbahagialah ia yang 

membacakan dan mereka yang mendengarkan 

kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa 

yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya 

sudah dekat.”  (Wahyu 1:1,3) 

Kitab Wahyu berisi wahyu dari Tuhan Yesus sendiri, karena itu kita diminta untuk 

membacanya dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan. 

Maka Saudara akan berbahagia, sebab waktu-Nya sudah dekat!  

Ketika Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos dia melihat Tuhan Yesus, ternyata apa 

yang dia lihat adalah penampakan yang sangat berbeda ketika Tuhan Yesus berada di bumi. 

Di surga Tuhan Yesus berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dada-Nya berlilitkan 

ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambut-Nya putih bagaikan bulu yang putih metah dan 

mata-Nya bagaikan nyala api. Dan kaki-Nya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam 

perapian; suara-Nya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanan-Nya Ia memegang tujuh 

bintang dan dari mulut-Nya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajah-Nya bersinar-

sinar bagaikan matahari yang terik. (Why 1:13-16)  

Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus itu 

dahsyat, agung, mulia, megah, berwibawa sehingga ketika Rasul Yohanes melihat Tuhan 

Yesus, dia langsung tersungkur di depan kaki-Nya seperti orang yang mati. Padahal pada 

waktu Tuhan Yesus di dunia, Yohanes adalah orang yang paling dikasihi-Nya, dia adalah 



orang yang menyandarkan kepalanya di dada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia melihat 

penampakan Tuhan Yesus yang seperti ini, dia hanya bisa tersungkur seperti orang mati! Pada 

waktu itu Tuhan Yesus meletakkan tangan kanan-Nya di atas Rasul Yohanes lalu berkata:  

“Jangan takut! Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir dan Yang Hidup. Aku telah mati, 

namun lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci maut dan 

kerajaan maut!” (Why 1:17-18) 

Tuhan Yesus berkata, “Aku adalah Yang Awal dan Yang Akhir…Alfa dan Omega…” 

Artinya Dia itu sendiri, Allah itu kekal dari penciptaan sampai kesudahan. Dia adalah Tuhan di 

atas semuanya. Dia yang akhirnya menang di atas kejahatan dan memerintah segala sesuatu. 

Inilah Tuhan Yesus. “Langit adalah tahta-Ku dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku…” (Kis 7:49) 

artinya Dia besar, Dia dahsyat, Dia luar biasa, Dia yang memiliki segala sesuatu. Itu adalah 

Tuhan Yesus. 

Pada waktu Tuhan Yesus mengizinkan Yohanes melihat keadaan sorga, maka Rasul 

Yohanes melihat dan mendengar banyak suara malaikat di sekeliling tahta, makhluk-makhluk 

dan tua-tua; jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, mereka berkata dengan 

suara nyaring: “Anak Domba yang disembelih itu, yaitu Tuhan Yesus layak untuk menerima 

kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian” 

(Why 5:12) artinya semua itu milik-Nya Tuhan Yesus.  

Banyak orang mencari kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-

pujian itu diluar Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengalami kebinasaan sebab semuanya itu 

milik-Nya Tuhan Yesus. Kita harus mendapatkannya dari Tuhan Yesus, supaya kita hidup. 

Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan orang lain, yang 

mengandalkan kekuatan manusia. Banyak orang yang kuatir, “Bagaimana dengan hari esok? 

Saya tidak punya uang, dsb…” Jangan lupa, kekayaan itu milik-Nya Tuhan Yesus. Tuhan 

berkata, “Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas...” (Hag 2:9) “Berkat Tuhanlah 

yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya.” (Ams 10:22) “Terkutuklah 

orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri.” (Yer 17:5). 

Jikalah Saudara menginginkan hikmat, jangan mencari kemana-mana, sebab Alkitab katakan, 

“Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN...” (Mzm 111:10) “Allah menentang orang yang 

congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.” (Yak 4:6). Apa yang dicari oleh orang 

yang congkak? Mereka mencari kuasa, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, puji-pujian untuk 



dirinya sendiri. Sekali lagi, itu semua Tuhan yang punya, biarlah kita mendapatkannya dari Dia. 

Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka Dia akan memberikan semuanya itu. 

Saudara jangan repot-repot, memang dunia serta Iblis menawarkan hal-hal tadi, tetapi 

semuanya itu semu dan membuat orang itu binasa. Jangan kita mencarinya di dunia karena itu 

semua milik-Nya Tuhan Yesus. Mintalah kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akan 

memberikan semuanya.  

PELAYANAN HEALING MOVEMENT 

Pada waktu Gembala Pembina memulai Pelayanan Healing, ketika sedang berada di 

Yerusalem, Tuhan berpesan kepada Gembala Pembina, yaitu: 

1. Jangan mencuri kemuliaan-Ku.  

2. Jangan mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan ini!  

Sebab Pelayanan Healing ini bisa mendapatkan kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, 

hormat, kemuliaan, puji-pujian dan itu mudah untuk diambil. Pelayanan Healing ini 

menghasilkan jiwa yang sangat besar. Kalau sampai main-main dalam hal ini, apa yang harus 

dikatakan kepada Tuhan Yesus untuk mempertanggungjawabkan akan hal ini, karena itulah 

Gembala Pembina sangat menjaganya  dengan hati-hati sampai hari ini. 

Tuhan Yesus berkata bahwa Dia telah 

mati, artinya Dia pernah mati, tetapi sekarang 

hidup! Dia hidup sampai selama-lamanya. 

Karena Tuhan Yesus hidup maka hidup kita 

jadi berarti! Jangan kuatir akan hari esok, 

sebab Dia yang pegang hari esok. Dia hidup! 

Jangan ada yang putus asa, sebab di dalam 

Tuhan Yesus selalu ada pengharapan dan 

biarlah kita selalu berkata, “Tuhan, saya 

percaya hari esok akan lebih baik dari hari ini. 

Minggu depan akan lebih baik dari minggu 

ini. Bulan depan akan lebih baik dari bulan ini. 

Tahun depan akan lebih baik dari tahun ini 

sebab Engkau hidup!” Sebab Tuhan Yesus hidup maka mujizat-mujizat yang Dia lakukan 2000 



tahun yang lalu itu masih terjadi sampai hari ini, buktinya selama 10 tahun sudah 263x 

pelayanan di Healing, apa yang Tuhan Yesus lakukan itu mujizatnya masih terjadi sampai 

dengan hari ini. Karena Dia hidup maka Tahun Pembebasan Seutuhnya terjadi.  

Tuhan Yesus berkata di dalam Why 1:18 “Aku memegang segala kunci maut dan 

kerajaan maut....” artinya hanya Tuhan Yesus yang bisa menentukan orang ini masuk neraka 

atau tidak.  

 Tuhan Yesus berkata, “Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat 

membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa; takutlah terutama kepada Dia 

yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.” (Mat 10:28) Karena 

itulah kita harus takut kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada 

Firman-Nya supaya kita selamat dan masuk sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. 

(Sh) 

Pesan Gembala Pembina Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AZUSA STREET 

PEMULIHAN PENTAKOSTA MULA-MULA 
“Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan ( Mat 5:6) 

Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Saat ini kita berada di era Pentakosta ketiga. Tidak henti-hentinya Pdt. Ir. Niko 

Njotorahardjo terus mengingatkan kita, apa yang telah terjadi di era sebelumnya. Banyak hal 

yang luar biasa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu.  

Pencurahan Roh Kudus terjadi dengan sangat luar biasa 2000 tahun yang lalu yang 

dimulai dengan beberapa orang murid Tuhan Yesus yang berkumpul di kamar loteng 

Yerusalem.  

Di tahun 1906, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Azusa Street melalui 

seorang kulit hitam yang bernama William Seymour. Seymour memiliki iman yang besar agar 

Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang. Akhirnya apa yang dia nantikan terjadi. Azusa Street 

menjadi tempat dimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus secara luar biasa seperti apa yang 

telah Dia lakukan 2.000 tahun yang lalu. 

Awal Revival di Azusa Street  

Pada tahun 1906 orang-orang percaya di Los Angeles, Amerika Serikat, sedang dilanda 

kelaparan rohani yang luar biasa. Dengan sangat  rindu dan penuh harapan mereka 

menantikan terjadinya lawatan Allah.  

Kerinduan tersebut telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya saat memasuki abad 

19, dimana para penginjil telah menyebarkan api Allah ke seluruh pelosok California Selatan 

dan banyak kelompok-kelompok orang berdoa dan menyampaikan kesaksian ke seluruh 

pelosok kota dari rumah ke rumah. Sesungguhnya seluruh kota Los Angeles sedang berada 

diambang peristiwa rohani yang luar biasa karena banyak orang percaya disana sedang 

mencari Tuhan dengan segenap hati.  

Api didalam mereka semakin berkobar waktu mendengar kabar tentang kebangunan 

rohani yang menakjubkan di Wales, Inggris. Dimana telah terjadi pertobatan yang besar atas 

100.000 orang lebih hanya dalam rentang waktu dari  September 1904 - Juni 1905. Berita 

tersebut membuat para penginjil di seluruh dunia berkesimpulan bahwa pencurahan hujan 

akhir dari Roh Kudus seperti yang telah dijanjikan dalam kitab Yoel 2:23-29 telah dimulai. Dunia 

saat ini diinjili oleh kekuatan Roh Kudus sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang sudah sangat 

singkat.  



Joseph Smale, gembala sidang dari Gereja First Baptist of Los Angeles juga tergugah 

dan segera berangkat ke Wales untuk menimba pengalaman dari penggerak  kebangunan 

rohani luar biasa Wales yang bernama Evan Roberts. Smale sangat menyala-nyala bagi Tuhan, 

dan sekembalinya dari sana, dia bersaksi tentang kebangunan rohani tersebut. Dia 

mengatakan bahwa sebanyak 200 orang dari mereka bangkit dari kursi dan menangis dengan 

penuh penyesalan dihadapan Tuhan. Dari pengalaman tersebut Smale mulai mengadakan 

kebaktian setiap hari siang dan malam, dan terus bekerja dengan giat untuk kebutuhan akan 

adanya kebangunan rohani di  Los Angeles dan Amerika. 

Ada jemaat lain, sekelompok kecil orang kulit hitam yang dipimpin oleh Julia 

Hutchinson, yang rindu untuk lebih mencari Tuhan, mereka berkumpul dan terus berdoa untuk 

pencurahan Roh Kudus. 

Orang-orang percaya di Los Angeles walau berbeda denominasi dan ditempat yang 

berbeda pula, mereka sepakat berdoa untuk adanya kebangunan rohani. Mereka memegang 

firman Tuhan yang berkata:  

“Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan 

mereka itu akan dikabulkan oleh BapaKu yang di sorga. Sebab dimana dua atau tiga orang 

berkumpul dalam Nama-Ku disitu Aku ada di tengah-tengah mereka” (Mat 18:19-20). 

William J. Seymour 

Sebelum kita melanjutkan kisah kebangunan 

rohani di Azusa street (Jalan Azusa), kita akan melihat 

terlebih dahulu kisah penggerak kebangunan 

rohaninya tersebut, William J. Seymour, seorang yang 

mengubah kandang kuda yang sangat kecil di jalan 

Azusa menjadi pusat kebangunan rohani internasional. 

William J. Seymour, seorang keturunan Afrika-

Amerika, dilahirkan tanggal 2 Mei 1870 di Centerville, 

Lousiana dari pasangan Simon dan Phyllis Seymour, 

mantan budak yang telah merdeka. Seymour, dilahirkan dalam dunia kekerasan rasial yang 

mengerikan. Hukum Jim Crow1 diciptakan agar semua orang kulit hitam tidak mendapatkan 

keadilan sosial. Dan pemisahan seperti itu sudah lazim terjadi, bahkan dalam gereja.   

 

 

 

 

Salah satu meeting dari kegerakan Evan Robert di 

Anglesey 4 Juli 2016 



Setelah bebas dari perbudakan, keluarga Seymour meneruskan dengan bekerja di 

sebuah perkebunan. Ketika Seymour mulai bertambah besar, dia pun seperti halnya kedua 

orang tuanya, Seymour bekerja di perkebunan. Seymour tidak memiliki pendidikan formal dan 

belajar membaca sendiri dengan membaca Alkitab, namun demikian hal tersebut tidak 

membuatnya berkecil hati, Seymour menemukan jati dirinya dalam Yesus Kristus, ia percaya 

bahwa hanya Tuhan-lah satu-satunya pembebas umat manusia. Sejak kecil Seymour sudah 

mendapat penglihatan-penglihatan, dan sejak kecil juga ia mulai mengharapkan kedatangan 

Tuhan Yesus kedua kali.  

Di usia 25 tahun, akhirnya Seymour 

mengalahkan perasaan rendah diri yang 

mengikatnya. Dia melakukan hal yang 

sangat ditakuti oleh orang-orang kulit hitam, 

yakni pergi meninggalkan tanah airnya di 

Lousiana bagian Selatan dan pergi ke utara 

Indianapolis, Indiana.  

Menurut sensus di Amerika tahun 

1900, hanya ada 10% bangsa kulit hitam 

yang pernah meninggalkan Selatan. Dia 

memutuskan bahwa belenggu buatan 

manusia tidak akan pernah bisa menahannya. 

Berbeda dengan pedesaan bagian Selatan, Indianapolis adalah sebuah kota yang 

berkembang pesat dan menawarkan banyak kesempatan. Tetapi masih banyak bisnis yang 

tertutup bagi penduduk kulit hitam, sehingga Seymour hanya bisa sebagai pelayan hotel.  

Tidak lama setelah tiba di sana, Seymour mulai bergabung dengan sebuah gereja 

Chapel Keuskupan Methodis Simpson. Seymour tertarik pada gereja ini karena jangkauan 

penginjilannya sangat kuat. Hal ini membuat dia semakin mengerti bahwa tidak ada golongan 

atau batas perbedaan antara bangsa kulit hitam dan kulit putih di dalam penebusan Tuhan 

Yesus. 

Pada tahun 1900, ia mulai pindah ke Cincinnati, Ohio. Dia tetap menghadiri kebaktian 

gereja Methodis, tetapi tidak lama kemudian Seymour mulai mengerti namun tampaknya 

orang-orang Methodis itu sedang bergeser dari asal mereka, masalah rasial mulai masuk 

didalam gereja, sedangkan untuk bekerja di dunia usaha sangat tertutup bagi orang kulit 

hitam.  

Ketika sedang berusaha mencari sebuah gereja, Seymour menemukan sebuah 

“gereja” yang bernama Evening Light Saints yang dikenal dengan Gereja Gerakan Reformasi 

Tuhan. Ia disambut baik oleh Saints dan di gereja inilah Seymour menerima panggilan 

pelayanannya. Seymour menggumulkan panggilannya itu dan masih takut menanggapinya. Di 

tengah pergumulannya dia menderita cacar air dan pada jaman itu masih sangat mematikan. 

1Hukum Jim Crow adalah hukum negara bagian dan 
lokal yang diterapkan di Amerika Selatan antara tahun 
1876 - 1965, yang mengatur keadaan bagi orang negro. 
Dalam kenyataannya, fasilitas yang disediakan untuk 
orang negro selalu lebih jelek daripada fasilitas bagi 
orang kulit putih.  



Dia bertahan selama tiga minggu dengan menahan penderitaan yang sangat hebat, kemudian 

mata kirinya menjadi buta dan wajahnya pun bopeng. Seymour merasa bahwa penyakitnya itu 

adalah akibat menolak panggilan Tuhan. Tidak lama kemudian dia mulai pergi sebagai 

penginjil keliling dan menghidupi diri sendiri. Dia percaya bahwa Tuhan yang akan 

menyediakan segala sesuatu baginya. Dia percaya bahwa jika Tuhan memanggilnya maka 

Tuhan juga yang akan menghidupinya.  

Tahun 1903, ia pindah ke Houston, Texas mencari keluarganya. Dan menjadikan 

Houston sebagai pusat pelayanannya.   

Di tahun 1905, seorang penginjil bernama Charles F. Parham mengadakan sebuah 

kebangunan rohani di Bryn Hall, Houston. Surat-surat kabar memuat berita yang positif 

mengenai kebaktian Parham dan sering menempatkan mereka sebagai berita utama.  

Houston adalah kota yang beragam budayanya, jadi segala 

suku bangsa tumpah ruah menghadiri kebaktian Parham. Di Houston, 

Seymour bergabung dengan gereja kecil beraliran kekudusan yang 

digembalakan oleh seorang wanita kulit hitam yang bernama Lucy 

Farrow. Karena kasih dan lapar rohani yang dirasakan Farrow 

mendorongnya untuk pergi ke Kansas menerima tawaran Parham. 

Sementara dia menerima tawaran untuk pergi ke Kansas, dia bertanya 

kepada Seymour apakah dia bisa meng-gembalakan gerejanya 

sepeninggalnya? Seymour menyanggupinya sampai Farrow kembali 

bersama keluarga Parham dua bulan kemudian.     

Ketika Farrow kembali ke Houston, kepada Seymour dia menceritakan pengalaman 

rohaninya yang sungguh indah dalam keluarga Parham termasuk pengalamannya berbahasa 

roh.  

Kemudian Charles Parham 

mengumumkan pembukaan sekolah 

Alkitabnya di Houston. Farrow amat 

bersikeras agar Seymour hadir, hingga 

akhirnya Seymour pun mendaftarkan diri. 

Tak lama kemudian Seymour mengikuti 

sekolah Parham di Houston hingga selesai. 

Sehubungan dengan praktek kebudayaan 

yang berlaku pada zaman itu, tidak mungkin 

Seymour mengikuti pelajaran setiap waktu. 

Seymour hanya menjadi mahasiswa di siang 

hari. Tetapi dia bisa benar-benar menerima 

kebenaran pengajaran Parham tentang Pentakosta. Dalam waktu yang singkat, dia 

mengembangkan teologinya sendiri mengenai hal itu. 

Charles F.Parham 



 Setelah menyelesaikan pendidikannya di sekolah Parham, dengan cepat terjadi 

berbagai peristiwa yang menyebabkan Seymour pergi ke Los Angeles. Pada awal tahun 1906, 

Seymour merencanakan memulai gereja Pentakosta yang baru dimana dia bisa 

menyampaikan pengajaran yang baru ditemukannya yaitu mengenai Roh Kudus. 

Berbahasa Roh Tanda Awal Baptisan Roh Kudus 

Di Los Angeles ia memulai dari sebuah kelompok kecil orang kulit hitam yang dipimpin 

oleh Sister Julia Hutchinson. Saat memulai pelayanannya Seymour memulai khotbahnya dari 

Kisah Para Rasul 2:4, tentang baptisan Roh Kudus dengan tanda awalnya adalah berkata-kata 

dengan bahasa lain, ia menolak seseorang yang mengaku telah dibaptis Roh kudus namun 

tidak berbahasa Roh. Walaupun Seymour sendiri belum menerima manifestasi tersebut 

(berbahasa roh) namun didalam khotbahnya ia berkata bahwa itu adalah Firman Allah, kita 

tidak dapat memungkiri Firman tersebut.   

Setelah khotbahnya yang keras tersebut, Seymour diperhadapkan dengan berbagai 

masalah dari orang-orang yang tidak sependapat dengan khotbahnya dan mengecamnya 

habis-habisan (walaupun sebagian dari yang hadir menerimanya). Karena pengajarannya 

tersebut akhirnya Seymour diusir dari misinya yang dipimpin Hutchinson.  

Saudara, memang tidak mengherankan bila kita melihat reaksi orang-orang terhadap 

pengajaran Seymour tentang Roh Kudus tersebut, sebab saat itu bahkan lebih dari seribu 

tahun sebelum masa tersebut, gereja sudah tidak lagi mengerti kuasa dan karunia Roh Kudus. 

Gereja berbicara tentang ke-Ilahi-an Roh Kudus tapi tidak mengijinkan Roh Kudus bekerja 

didalam gereja. Gereja membahas Roh Kudus tapi tidak ada satupun buah-Nya terlihat. 

Pencurahan Roh Kudus beserta manifestasi-Nya seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus 

di hari Pentakosta hanya merupakan “kisah” dari Alkitab. 

Awal Kebangunan Rohani 

Karena melihat Seymour tidak memiliki uang dan tempat tinggal, keluarga Lee – rekan 

sepelayanannya – merasa bertanggung jawab untuk membawanya ke rumah mereka. 

Beberapa hari pertama tinggal di rumah Lee, Seymour hanya berdoa dan berpuasa sendiri 

saja dikamarnya, ia tetap berdoa untuk pencurahan Roh Kudus dan membaptis orang-orang 

dengan Roh Kudus – saat itu Seymour pun belum dibaptis Roh Kudus, ia hanya tahu tentang 

baptisan Roh Kudus dari firman Tuhan yang ia baca, ia pun berdoa agar Tuhan membaptis dia 

dengan Roh Kudus – setelah beberapa saat Seymour memulai sebuah persekutuan doa, 

ternyata tidak semua orang mencela pernyataan Seymour tentang berbahasa roh dan 

pengajaran tentang Roh Kudus, banyak dari mereka datang ke persekutuan doa Seymour 

sambil ingin tahu lebih banyak lagi tentang Pencurahan Roh Kudus, mereka berdoa agar Roh 

Kudus tercurah saat itu. 



Tidak lama kemudian Seymour 

dikenal sebagai pendoa, dan menyedot 

banyak perhatian anggota misi lain untuk 

bergabung.  

Pada akhir Februari 1906 Keluarga 

Asbery meminta Seymour pindah ke 

rumahnya di Jalan North Bonnie Brae 214 

untuk memulai kebaktian rutin. Kebaktian 

mereka berlangsung empat jam dalam doa 

memohon baptisan Roh Kudus. Kebaktian-

kebaktian berikutnya terus berkembang, Seymour mulai melakukan penumpangan tangan 

pada orang sakit (termasuk saat Lee sakit) dan disembuhkan, penumpangan tangan untuk 

pelayanan pembaptisan Roh kudus, suatu kebaktian yang penuh sukacita saat seseorang 

terhentak dari tempat duduknya dan berbicara nyaring dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang 

datang dan kembali dengan pengalaman bersama Roh Kudus yang begitu menakjubkan. 

Jennie Evans Moore memainkan pianonya dan mulai bernyanyi dengan suara yang indah – 

sampai dalam enam bahasa – masing-masing disertai dengan penafsirannya. Selama tiga hari, 

mereka merayakan apa yang mereka terjemahkan sebagai, “Pemulihan Pentakosta Mula-

mula.”  

Tak lama kemudian berita itu tersebar, hingga banyak sekali yang datang memadati 

halaman rumah Asbery sambil berharap dapat melihat/mendengar seseorang berbicara dalam 

bahasa roh. Berbagai kelompok dari semua kepercayaan mulai berdatangan ke Jalan North 

Bonnie Brae. Kadang-kadang mereka mendengar teriakan yang nyaring, adakalanya sunyi 

senyap. Banyak yang rebah “dalam kuasa Allah” dan terbaring di lantai kurang lebih selama 

tiga sampai lima jam. Berbagai kesembuhan yang mengherankan juga terjadi.  

Seseorang berkata: “Suara ribut dari pencurahkan Roh Kudus secara besar-besaran itu 

menarik perhatian saya, Seumur hidup saya, selama ini saya hanya menjadi “toko obat berjalan”, 

saya menderita paru-paru yang lemah dan kanker. Ketika memandang saya, mereka 

mengatakan, “Nak, Tuhan akan menyembuhkan engkau”. Disaat pencurahan besar-besaran itu 

bila mereka berkata “Tuhan akan menyembuhkan Anda maka 

Anda pun sembuh.” Selama tiga puluh tiga tahun, syukurlah, 

saya tidak pernah lagi kembali ke dokter maupun semua obat 

saya sebelumnya! Tuhan telah menyelamatkan saya, membaptis 

saya dengan Roh Kudus, menyembuhkan saya dan saya 

kembali dengan penuh sukacita.” 

Dikatakan bahwa rumah Asbery, “Berandanya menjadi 

mimbar dan jalannya menjadi tempat duduk” ketika Seymour 

berkotbah di hadapan orang banyak di rumah ini. Akhirnya, 

beranda itu roboh karena tidak mampu menampung mereka 

semua, namun beranda itu segera diperkuat sehingga 

North Bonnie Brae street house 



kebaktian bisa dilanjutkan. 

Saudara, ini merupakan iman yang besar yang dimiliki Seymour, ia melayani untuk apa 

yang ia tidak pernah dilihat ataupun dirasakan, ia berdoa agar Roh Kudus dicurahkan atas 

orang-orang padahal ia tidak pernah melihat manifestasi dari Roh Kudus, ia melakukan 

pelayanan pembaptisan Roh Kudus padahal ia pun masih berdoa agar ia dibaptis Roh Kudus. 

Segala yang ia yakini hanya berdasarkan rhema yang ia baca dari firman Tuhan terutama 

Kisah Para Rasul 2:4 yang berkata:  

“Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-

bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh.” 

Pada malam ketiga, Seymour akhirnya berjumpa dengan Roh Kudus, kejadian ini 

berlangsung pada larut malam tanggal 12 April 1906. Setelah banyak orang meninggalkan 

kebaktian, Seymour dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara bahasa lidah. Karunia Roh 

Kudus yang telah lama ia nantikan akhirnya tercurah atas orang - orang dan kotbahnya 

membawa kemerdekaan pada begitu banyak orang. 

Jalan Azusa 312 

Rumah Asbery sudah tidak dapat lagi menampung orang-orang yang datang, semua 

orang menyadari bahwa mereka harus segera mendapatkan tempat yang lebih besar. Maka 

pada tanggal 14 April 1906, Seymour dan para penatuanya mengelilingi kota untuk mencari 

tempat baru, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah jalan buntu yang jauhnya kurang 

lebih setengah mil. Di daerah industri bisnis ini Seymour menemukan sebuah tempat bekas 

gedung gereja Metodis yang diubah menjadi gudang pada lantai atasnya dan kandang kuda 

pada lantai bawahnya. Gedung yang berada di Jalan Azusa No. 312 tersebut ditawarkan 

seharga delapan dolar per bulan. 

Setelah kabar ini tersiar, banyak orang berdatangan dari segala tempat untuk 

membantu memperbaiki gedung itu. Banyak donatur dan sukarelawan membantu untuk 

perbaikan gedung tersebut. Para sukarelawan menyapu lantai dan mengapur tembok. Di 

tempat yang sederhana dan persis perkampungan gembel inilah Seymour menyiapkan diri 

menyambut kebangunan rohani dunia. 

Kebangunan Rohani 

Pada tanggal 18 April 1906, sejarah Amerika Serikat menuliskan bahwa telah terjadi 

gempa bumi yang sangat dahsyat di kota San Fransisco. Kota ini merupakan sebuah kota 

metropolis yang berkembang hampir 60 tahun yang sudah menjadi terkenal untuk gaya yang 

penuh warna, rumah yang mewah, hotel megah dll. Gempa ini telah membuat 3/4 dari kota 

San Fransisco ini hancur dikarenakah pusat gempa yang hanya tiga mil dari San Fransisco. 

Gerakan tektonik yang terjadi membuat sebagian orang berpikir bahwa akhir dunia sudah 

dekat. 



Keesokan harinya disusul dengan guncangan kecil di Los Angeles sehingga banyak 

orang bertobat dari dosa-dosa mereka karena ketakutan. Ratusan orang diantaranya berlari ke 

jalan Azusa untuk mendengar pemberitaaan injil, karena mereka mendengar ada pencurahan 

Roh  Kudus yang dahsyat disana. Orang kulit hitam, kulit putih, Amerika latin dan Eropa 

bertemu, bersekutu dan menyembah Tuhan bersama-sama,  menghancurkan segala 

perbedaan rasial dan kebudayaan yang sebelumnya tidak mungkin bisa terjadi (Gal. 3:28). 

Bahkan orang-orang yang kaya raya datang ke daerah kumuh ini demi mendengar kuasa 

Tuhan.  

Dalam tahap-tahap awal di Azusa, 

kebaktian diadakan tanpa alat-alat musik 

maupun buku nyanyian dan penghotbah bisa 

berasal dari segala ras, umur dan jenis kelamin. 

Kebaktian berjalan secara spontan, jadi tidak 

seorang pun tahu apa yang akan terjadi atau 

siapa yang akan berkhotbah. Kadang-kadang 

kebaktian berjalan tanpa henti hingga sepuluh 

sampai dua belas jam, bahkan ada yang 

berlangsung hingga berhari-hari lamanya. 

Banyak orang mengatakan bahwa sidang 

jemaat itu tidak pernah merasa lelah karena 

mereka begitu dikuatkan Roh Kudus. Seorang 

pria Azusa berkata: “Di saat itu lebih baik saya 

hidup selama enam bulan daripada lima puluh 

tahun dalam kehidupan biasa.” 

Konon kuasa Tuhan bisa dirasakan di 

Asuza, bahkan di luar gedung itu. Terlihat banyak sekali orang yang berdoa dalam posisi 

menyembah di jalan-jalan sebelum mereka tiba. Di musim panas itu, jumlah mereka bertambah 

sangat banyak dan seringkali sampai ribuan banyaknya. Pemandangan ini telah menjadi satu 

pertemuan international.    

Seusai kebaktian, pada waktu fajar akan terlihat banyak orang berkumpul dibawah lampu jalan 

sambil berbicara mengenai Tuhan. Urapan dalam setiap kebaktian begitu kuatnya sehingga 

jika ada orang yang berdiri untuk berkhotbah berdasarkan pengertian mereka sendiri maka 

orang-orang percaya yang penuh Roh Kudus akan menangis dan meratap. Darah Yesus amat 

sangat ditekankan dan mengilhami jemaat untuk menuju taraf hidup rohani yang lebih tinggi.  

Pencurahan Roh Kudus 

Kebangunan Rohani di Azusa adalah respon terhadap firman Allah yang mengatakan 

bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya sebelum Ia datang untuk kali yang kedua (Yoel 2). 

Jika kita melihat dari kisah-kisah diatas sungguh suatu pemulihan seperti yang terjadi pada 

Gempa Bumi San Francisco, California yang terjadi 
tanggal 18 April 1906 dianggap sebagai salah satu 
bencana alam terburuk dalam sejarah Amerika 
Serikat. Akibat bencana ini berdampak pada 
kematian 3.000 orang, keruntuhan ekonomi dan 
depresi yang hebat bagi warga California. 



hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus dapat berkarya kembali, setelah gereja 

menghentikan-Nya. 

“Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan 

hinggap pada mereka masing-masing.” (Kis 2:3). Saat kebaktian di jalan Azusa berlangsung, 

beberapa kali pemadam kebakaran datang lengkap dengan selang dan air untuk 

memadamkan api di gedung kebaktian karena laporan para tetangga, mereka melihat 

seberkas api membakar gedung, walaupun mereka tidak pernah menemukan api sama sekali. 

Sebab mereka bukan melihat api melainkan Kemuliaan Allah!!!. 

 

Memadati Jalanan, Berjatuhan Bagai Pohon  

Kasih Ilahi mulai bermanisfestasi pada setiap orang-orang saat itu. Tidak ada perkataan 

yang buruk mengenai orang lain, dengan hati-hati mereka memastikan bahwa Roh Tuhan tidak 

didukakan karena perkataan mereka.  

Konon kuasa Tuhan bisa dirasakan sampai ke luar 

gedung bahkan dijalan-jalan sekalipun. Terlihat banyak sekali 

orang yang memadati jalan, mereka berjatuhan bagai pohon, 

berdoa dan menyembah Tuhan. Kemudian banyak 

diantaranya yang bangkit dan berbicara bahasa lidah tanpa 

bantuan dari orang-orang yang ada di dalam gedung. Roh 

Kudus bekerja luar biasa saat itu. 

Semua anggota Azusa membawa botol berisi minyak 

urapan dan mengetuk pintu-pintu rumah untuk memberikan 

kesaksian tentang Roh Kudus dan kuasa-Nya, mereka melayani, mendoakan orang sakit di 

seluruh Los Angeles. Mereka berdiri di sudut-sudut jalan, menyanyi, berkhotbah dan bekerja 

sebagai sukarelawan memberikan pakaian kepada orang miskin dan makanan kepada yang 

kelaparan.   

Tongkat-tongkat yang ditinggalkan 
oleh para pemiliknya oleh karena 
mereka telah disembuhkan. 



Buletin gratis “The Apostolic Faith” 

Sebuah buletin yang paling 

berpengaruh bagi mereka yang 

datang adalah “The Apostolic Faith”, 

terbit tidak rutin dan dikerjakan oleh 

Seymour dan Clara Lum, editornya. 

Dibagikan secara gratis kepada 

ribuan pendeta hingga ke seberang 

lautan. Pada edisi pertama (Sept. 

1906) Apostolic Faith dicetak 5000 

exp., namun pada tahun 1907 

dicetak 40.000 exp!!! Disini Seymour 

mengumumkan tujuannya dalam “memulihkan iman”, mencatat semua pernyataan yang 

pernah disampaikan Seymour dalam khotbah, kebaktian perkemahan, kebangunan rohani, 

misi pelayanan jalanan atau penjara. Tidak lupa juga ditulis kesaksian-kesaksian mereka yang 

pernah mengalami kuasa Allah di jalan Azusa. Buletin ini dibawa oleh orang-orang yang 

datang ke jalan Azusa dan sangat mengubahkan orang-orang yang membaca ditempat asal 

mereka, suatu penyampai visi dan suara Tuhan bagi mereka yang berada jauh dari Azusa.   

Api bagi bangsa-bangsa  

Setiap hari semua kereta api penuh oleh pengunjung yang datang dari segala penjuru 

benua ini. Berbagai kisah mengenai kebangunan rohani ini dengan cepat tersebar luas dari 

Amerika ke Eropa dan seluruh bagian dunia oleh pengunjung yang datang. Sekembalinya ke 

tempat mereka masing-masing, mereka bersaksi atau mempublikasikan di koran-koran.  

Pemberitaan dan respon mereka yang datang membuat orang-orang tertarik datang ke 

Azusa dan menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Banyak para missionaris yang datang ke 

Azusa menerima baptisan Roh Kudus untuk pertama kalinya, ada pula mereka yang 

dikaruniakan bahasa dari negara-negara tertentu dan mereka segera pergi memberitakan Injil 

ke negara yang bersangkutan.  

Ada banyak mujizat lain terjadi di Azusa tetapi tidak seorangpun yang bisa mencatat 

semuanya. Tuhan telah melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Amin 

Pustaka:   

- Roberts Liardon, “Seri Pahlawan Iman #2”; (1997); Metanoia  

- http://biokristi.sabda.org/william_seymour 

- http://www.apasih.com/2011/04/melihat-kembali-dimana-san-francisco.html 

- http://www.azusastreetproject.com/gallery.php (gambar) 



Pahlawan Penyembahan Bangkitlah! 

Oleh : Chuck Pierce 

 

Saat kita memasuki millenium baru, kita melihat perubahan lain dalam penyembahan, yang 

mungkin berhubungan dengan karya penebusan Tuhan di jaman kita dan peperangan rohani yang 

terjadi baik di bumi maupun di alam roh. Kita sedang memasuki penyembahan yang intim, penuh 

strategi, dan penuh peperangan. 

Menyembah, Jika kita melihat judul di atas, maka disitu tertulis “pahlawan penyembahan.” 

Ketika kita mendengar kata “penyembahan” kebanyakan dari kita akan langsung berpikir tentang 

menyanyikan tiga atau empat lagu himne dalam kebaktian Minggu. Beberapa orang lagi akan 

membayangkan tentang perenungan Alkitab yang sunyi. Ada juga yang membayangkannya sebagai 

ibadah doa. Penyembahan sering difokuskan ke atas sehingga kita bisa merasakan kekudusan, 

keagungan, dan kemuliaan-Nya. Kita melihat diri kita sebagai pemberi dan Allah sebagai penerima.  

Berperang, mendengar kata ini, kita terkadang membayangkan sesuatu yang pasti bertolak 

belakang dengan kata menyembah. Sebab berperang melibatkan pertahanan, memenang-kan 

ancaman, merebut wilayah, atau menakluk-kan musuh. Dalam berperang, kita sering memposisikan 

diri kita sebagai pihak yang bertahan, atau mempertahankan kebenaran. Hal ini berlaku di dalam 

dunia yang nyata maupun di alam roh. Tapi tetap saja kita masih melihat “peperangan” dan 

“penyembahan” sebagai dua hal yang berbeda. 

Jadi kata “penyembahan” dan kata “pahlawan” memang tidak asing bagi telinga kita, tapi 

jika kedua kata tersebut digunakan secara bersamaan maka akan terdengar kurang populer.  

Sebagai seorang percaya kita memang tahu kita harus menyembah Dia. Kita juga tahu bahwa kita 

harus melakukan peperangan rohani. Tapi kedua-duanya sungguh berbeda, lalu bagaimana 

keduanya bisa menjadi satu? Apa itu “pahlawan penyembahan”?  

Pendekatan Baru  

Allah memanggil kita untuk menjadi prajurit/pahlawan penyembahan! Bagi banyak orang 

Kristen, ini adalah konsep yang baru. Sebagai orang percaya, kita memang sudah belajar bagaimana 

caranya berperang melawan iblis, melawan dosa, dan dalam level yang lebih tinggi kita juga belajar 

merebut wilayah, dalam nama Yesus. Kita tahu bagaimana doa kita mempengaruhi bukan saja alam 

nyata di bumi ini, tetapi juga di sorga dan alam roh suatu wilayah. Kita telah mengetahui banyak 

tentang prinsip peperangan rohani. Itu semua baik. Tapi Allah memanggil kita untuk melakukan 

lebih banyak. Apa itu? 

Dalam buku “The Future War of The Church” Rebecca Wagner Sytsema dan saya menulis 

tentang perang yang akan dihadapi Gereja Tuhan di masa mendatang. Ia menunjukkan bagaimana 

pergumulan orang percaya akan meningkat, dan akhirnya penggenapan profetik tentang 



peperangan rohani yang besar akan terjadi. Ketika kita mendekati masa depan tersebut, maka kita 

semakin dekat dengan peperangan rohani yang besar, oleh sebab itu kita perlu dipersiapkan.  

Panggilan Tuhan  

Allah sedang mencari umat-Nya yang mau berperang dan menjadi pasukan-Nya yang besar 

di akhir jaman. Roh Tuhan memanggil kita untuk menyembah. Allah melepaskan suara dari surga 

dan ditanggapi orang-orang di seluruh dunia. Suara panggilan-Nya yang akan memampukan kita 

mendekat kepada-Nya, dan mengasihi sesama kita. Panggilan ini menyebabkan kita masuk dalam 

berperang. Kita harus menyatakan di bumi apa yang Allah firmankan dari surga.  

Allah tidak memandang bulu. Setiap orang bisa menanggapi panggilan-Nya untuk menjadi 

prajurit-prajurit penyembahan. Jika kita percaya kepada Yesus, kita telah terdaftar dalam pasukan-

Nya. Allah menyukai orang biasa, itulah sebabnya Dia menciptakan manusia banyak sekali. Allah 

tidak hanya memanggil hamba-hamba Tuhan untuk hidup dalam penyembahan, tapi kita semua. 

Dalam Alkitab, Dia memanggil pemetik buah zaitun, gembala, nelayan, pemungut cukai, orang 

muda, dan yang lainnya.  

Hal yang sama terjadi hari ini. Kita: Tukang kayu, programer komputer, pebisnis, supir, 

pedagang, petani bahkan CEO sebuah perusahaan besar memiliki panggilan yang sama, menjadi 

penyembah-penyembah-Nya. Di hadapan Tuhan kita semua sama dan satu, apapun status dan 

pekerjaan kita, kita dipanggil dari kehidupan sehari-hari kita untuk dipisahkan dan menjadi kudus 

baginya. Inilah sebabnya ada penyembahan dan mengapa penyembahan menjadi sangat penting. 

Melalui penyembahan, kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan dan membuka semua 

kunci menuju berkat-berkat-Nya. Siapapun kita. Penyembahan adalah peperangan rohani merebut 

segala janji Allah.  

Kapan dan mengapa peperangan ini dimulai? 

Berawal saat kejatuhan Lucifer 

Suatu saat Lucifer berperang dengan Allah. Alkitab 

tidak menjelaskan kapan peperangan tersebut terjadi, tapi 

yang pasti peperangan tersebut terjadi sebelum Adam dan 

Hawa memakan buah terlarang yang kemudian membawa 

dosa ke dalam dunia (Kej 3:1-4).  

Jika kita membaca Yehezkiel 28:12-19 kita dapat 

mengetahui bahwa kerub atau malaikat, yang salah satunya 

adalah Lucifer, memiliki akses untuk naik ke Gunung Kudus 

atau Ruang Takhta Surga dimana Allah bertakhta. Sebagian 

ahli teologi mengatakan bahwa Lucifer adalah pemimpin 

para kerubin atau malaikat dalam penyembahan kepada 

Allah. Jika hal ini benar, itu artinya Lucifer yang “sombong 

karena kecantikannya” (ayat 17) memutuskan untuk tidak 

mau lagi menyembah, namun sebaliknya ia ingin disembah. 



Hikmatnya telah rusak karena kecantikannya. Dan karena kesombongannya itu ia akhirnya 

dilemparkan dari surga, namun sebelum itu Lucifer sempat meyakinkan sebagian malaikat untuk 

bergabung dengannya dan memberontak kepada Allah. Seperti itulah penyembahan dan 

peperangan dimulai. 

Menuju ke tempat Allah berada  

Penginjil Greg Laurie mengidentifikasi sebuah masalah yang dihadapi semua manusia: “Kita 

masing-masing mempunyai sebuah lubang dalam hati kita, suatu kevakuman rohani jauh di dalam 

jiwa kita, yaitu sebuah kekosongan yang dibentuk Allah.” Lalu, untuk apa Allah menciptakan ruang 

kosong itu? Untuk kehadiran-Nya. Sejak manusia diciptakan, Allah mengubah kehampaan tersebut 

dengan kehadiran-Nya.  

Apa hubungannya dengan penyembahan? Penyembahan adalah respon alamiah terhadap 

kehadiran suatu makhluk rohani. Saat Roh Allah tinggal di hati manusia, mengisi ruang kosong 

tersebut, maka kehadiran-Nya membuat manusia menyembah. Saat menyembah, manusia bergerak 

dalam alam iman yang menyenangkan hati Allah (Mzm 99:1-5). Namun sayang, Lucifer, si 

penyembah yang telah jatuh, menggoda manusia dan membuatnya jatuh kedalam dosa. Akibatnya 

fatal. Roh Allah undur dari manusia untuk waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya sang penebus 

datang, yaitu Yesus Kristus. Ia mengembalikan penyembahan manusia kepada Allah.   

Pemulihan penyembahan  

Kita bersyukur Tuhan Yesus memulihkan hubungan yang terputus tadi. Saat kita menerima 

Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, kita menjadi bait-Nya dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itu 

artinya Allah turun kembali ke bumi dan menyatakan diri-Nya melalui putra-Nya, Yesus. 

Saat Tuhan Yesus bangkit, Dia mengalahkan neraka dan maut. Kemudian Tuhan Yesus naik 

ke surga dan memberikan anugerah-Nya pada umat manusia yaitu Roh Kudus. Roh Kudus turun ke 

bumi untuk kembali memenuhi kehampaan hati manusia dan menghubungkan kembali manusia 

dengan surga dimana Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yesus adalah penghubung kita.  

Penyembahan mengkonfrontasi peperangan 

Kita harus sepenuhnya memahami tentang 

penyembahan. Penyembahan memuaskan keinginan kita 

untuk menghargai Tuhan yang sudah tinggal di dalam hati kita 

dan keinginan-Nya untuk memenuhi kita.  

Sebagai orang yang telah dipenuhi-Nya: 

Menyembahlah saat kita tidak tahu apa yang harus kita 

lakukan. Menyembahlah saat kita diberkati, sebab 

penyembahan adalah ekspresi rasa terima kasih kita kepada 

Allah dengan tubuh kita. Penyembahan akan memampukan 

kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Allah memanggil 

kita untuk menjembatani penyembahan dan peperangan.  



Ketika kita membaca Alkitab kita menemukan bahwa Allah memerintahkan kita untuk naik 

ke Ruang Takhta, mengenakan otoritas-Nya, kemudian turun menuju medan peperangan.  

Karena kita memasuki peperangan rohani setiap hari, pujian dan penyembahan akan 

menjadi kunci utama kemenangan kita. Inilah mengapa penyembahan identik dengan peperangan 

rohani. Dimana orang percaya menyembah maka penyembahan ini akan mengusik kuasa 

kegelapan, sehingga kita akan berhadapan langsung (konfrontasi) dengan kuasa kegelapan. Saat 

kita menyembah, peperangan rohani tidak dapat terhindarkan. Tuhan sedang membangkitkan para 

pahlawan penyembahan yang akan memasuki masa konflik yang besar di akhir jaman. 

Biarlah suku Yehuda yang memimpin! 

Ada warisan yang Dia sediakan bagi masing-masing kita. Dia juga mempunyai warisan yang 

disediakan bagi Tubuh Kristus yang membuat semua tubuh-Nya masuk ke dalam kehendak-Nya 

untuk mempengaruhi setiap wilayah di setiap bangsa di bumi. SEKARANGLAH waktunya berperang 

merebut warisan kita. Ini adalah waktu persiapan dan pengalihan jubah otoritas kepada generasi 

selanjutnya. Bagaimana kita bisa melanjutkan? 

Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada TUHAN: “Siapakah dari pada kami yang 

harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka?” Firman 

TUHAN: “Suku Yehudalah yang harus maju; sesungguh-nya telah Kuserahkan negeri itu ke dalam 

tangannya.” (Hak 1: 1-2) 

Setelah kematian Yosua, terjadilah bahwa orang Israel bertanya kepada TUHAN: “Siapakah 

yang akan menjadi yang pertama untuk pergi untuk kita Kanaan untuk berperang melawan 

mereka?” Dan Tuhan berkata: “Yehuda yang harus maju!” Yehuda terpilih sebagai suku yang 

pertama menerima berkat ilahi dari berkat keturunan yang 

diberikan Yakub.  

“Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-

saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, 

kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah 

seperti anak singa: setelah menerkam, engkau naik ke suatu 

tempat yang tinggi, hai anakku; ia meniarap dan berbaring 

seperti singa jantan atau seperti singa betina; siapakah yang 

berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan 

beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari 

antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, 

maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa.” (Kej 49: 8-10). 

Yehuda harus maju terlebih dahulu. Pujian dan penyembahan harus menjadi yang pertama 

dalam kehidupan kita, dalam gereja, kota, bahkan bangsa dan negara kita. Ketika suku Yehuda maju 

terlebih dahulu, tongkat otoritas harus berada pada tempat yang benar untuk meraih kemenangan. 

Ini saatnya singa dari Yehuda mengaum lebih keras dari singa yang berusaha menerkam kita! Suku 

Yehuda adalah para pahlawan penyembahan waktu itu, dan kini saat kita mengedepankan 

penyembahan maka kita adalah pahlawan penyembahan-Nya. 



Yehuda berarti pujian 

Yehuda berarti “pujilah Yahweh.” Pada masa ini, perubahan besar akan datang dalam cara 

kita menyembah dan mendekat kepada Allah secara korporat. Kata “pujian” berasal dari kata “nilai” 

dan “harga.” sedangkan nama “Yahweh” menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan atas perjanjian. 

Jadi ini adalah waktu ketika Allah menghargai Penyembahan kita. Juga, ini adalah saat ketika kita 

menghargai perjanjian yang dibuat-Nya dengan kita sehingga kita bisa masuk dengan Dia ke Ruang 

Takhta-Nya. Betapa mahalnya harga yang telah dibayar-Nya agar kita bisa masuk ke Ruang Takhta. 

Penyembahan kita akan menjadi bagian dalam perjanjian yang besar ini. Penyembahan kita akan 

melepaskan berkat ke atas bumi.  

Para penyembah akan bangkit dan melepaskan panggilan pembebasan di seluruh bumi. 

Seluruh kelompok masyarakat terikat akan dibebaskan dari tekanan yang membuat mereka 

bertekuk lutut, dan mereka akan berdiri di hadapan Tuhan dengan teriakan kemenangan yang 

besar. Ini adalah waktu dimana kita akan berhadapan langsung (konfrontasi) dan akhirnya kita 

berperang dengan mereka. Konfrontasi ini diakibatkan dari persekutuan kita yang intim dengan 

Tuhan dan penyembahan. Saat kita menyembah, konfrontasi tidak dapat terhindar-kan, tapi dengan 

penyembahan juga maka kemenangan adalah milik kita.  

Jika saat ini Saudara merindukan kemenangan didalam hidup Saudara, maka inilah saatnya 

memberi ruang untuk suku Yehuda memimpin, yaitu biarlah pujian dan penyem-bahan 

mendominasi kehidupan kita. Jadilah pahlawan penyembahan, seperti suku Yehuda. 

Menyembah dalam roh dan kebenaran 

“Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar 

akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah 

demikian.” (Yoh 4:23) 

Di sebuah pemakaman di London, ada sebuah batu nisan yang tulisannya tidak lazim. Yaitu 

batu nisan dari makam seorang hamba Tuhan bernama Joseph Parker yang disitu tertulis: Lahir 9 

April 1830, naik ke surga 28 Nov 1902. Di situ ditulis kata lahir, tapi tidak ditulis kata “meninggal,” 

melainkan “naik ke surga.” Saya suka pemilihan kata itu, 

sebagai orang percaya kita memang tidak meninggal 

melainkan akan naik ke surga untuk menyembah di 

sekeliling Tahta Allah sampai selama-lamanya. Tapi kita juga 

harus sadar, bahwa sementara masih ada di dunia yang fana 

ini, kita juga harus naik ke surga. Kita memiliki hak akses ke 

Ruang Tahta. Itu dikarenakan Tuhan Yesus sudah membayar 

lunas harganya dan karena Roh Kudus sudah tinggal di 

dalam kita. Dan akses itu adalah penyembahan. Saat kita 

menyembah, maka ada dinamika roh yang bekerja di dalam diri kita yang mengakibat-kan Roh 

Kudus, roh kita dan surga menyatu.  

Saat rasul Yohanes menyembah, dia berada dihadapan Tahta. Kemudian dia melihat ada 

penyembahan yang keluar dari situ (Why 22:6-11). Yohanes mendapat penglihatan yang lebih 



dibanding orang-orang sejamannya, dan ia menuliskannya, sehingga apa yang ada di Ruang Tahta 

tidak tersembunyi melainkan disingkapkan bagi setiap generasi. Pewahyuan yang datang dari surga 

adalah relevan bagi semua orang Kristen sampai Tuhan Yesus datang. 

Luar biasa sekali! Saat kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, maka kita 

dipersatukan dengan Kristus. Saat Dia hadir ditengah-tengah kita, segala sesuatunya berubah. 

Itulah mengapa dalam penyembahan ada transformasi, ada pemulihan, dan ada perubahan. Orang 

menyebutnya dipenuhi Roh, yang lain menyebutnya baptisan Roh Kudus. Apapun sebutannya, ini 

kenyataannya: Kita dipenuhi oleh Roh-Nya sehingga kita mampu melanjutkan dan menggenapi 

tujuan-Nya di bumi, sehingga roh jahat yang dimasa lalu telah mendapat akses dalam diri kita 

akibat dosa Adam dan Hawa akan berangsur-angsur hilang dan digantikan oleh “dikuasai Roh 

Kudus,” sehingga kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dibumi. Mari kita kerjakan 

apa yang menjadi bagian kita yang telah kita terima. Mari kita kerjakan keselamatan kita. Mari kita 

memuji. Mari kita menyembah Tuhan.  

Laskar penyembahan bangkitlah! 

Penyembahan dan peperangan selalu berjalan bersamaan. Mereka merupakan kesatuan 

yang alami dalam Kerajaan Tuhan. Tuhan melepaskan beban-Nya ini kepada siapa saja yang mau 

meresponi Dia. Bangkitlah para pahlawan penyembah! Pahlawan penyembah dari setiap generasi, 

tua dan muda, bersatu dan bangkitlah. Inilah waktunya untuk menyembah, masuk ke Ruang Tahta 

dengan berani mengenakan kemuliaan-Nya, dan berperang. Suara-Nya diperdengarkan. Dengarkan. 

Masuklah pertempuran. Rebutlah tuaian!  

 

Sumber : Worship Warriors Arise! By Chuck Pierce  

Chuck Pierce is the Vice President of Global Harvest Ministries and President of Glory of Zion 

International Ministries in Denton, Texas. Excerpt from The Worship Warrior by Chuck D. Pierce 

and John Dickson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


