
 



PESAN GEMBALA 

PENUAIAN JIWA YANG TERBESAR DAN 

TERAKHIR SEGERA TERJADI! 
Shalom Saudara yang dikasihi Tuhan,  

Hari-hari ini Gereja Tuhan sedang memasuki Pentakosta yang ketiga. Jika ada 

Pentakosta ketiga maka ada Pentakosta pertama dan kedua. Pentakosta pertama terjadi 

lebih kurang 2000 tahun yang lalu ketika pertama kali Roh Kudus dicurahkan. Waktu itu 

murid-murid Tuhan Yesus dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi-Nya yang luar biasa. 

Dalam tempo 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal pada waktu itu menjadi Kristen.  

Kekristenan mengalami penurunan dan Gereja memasuki masa kegelapan ± 1000 tahun. 

Pada masa itu jumlah orang Kristen hanya sekitar 30% dan dari 30% ini 70%-nya 

dimenangkan sejak awal abad ke-20 yaitu melalui peristiwa kebangunan rohani di Azusa 

Street pada tahun 1906, diawali oleh seorang hamba Tuhan berkulit hitam yang bernama 

William Seymour yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. William Seymour saat itu 

bernubuat, “100 tahun setelah ini…(kira-kira hari-hari ini)…Roh Kudus akan dicurahkan 

double portion!”. 'Double portion' itu bukan 2 kali lipat, tetapi berlipat-lipat-lipat-lipat! 

APA YANG TERJADI MELALUI PENTA-KOSTA KETIGA? 

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

Dalam Yoel 2:28-29 dikatakan bahwa 3 generasi yaitu anak-anak, teruna-teruna 

(pemuda), dan orang tua yang akan Tuhan pakai secara luar biasa, tetapi sekarang kita 

mengenal pembagian generasi ini dibagi 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 (generasi yang lebih banyak berdoa) 

Menurut riset “Barna Research” dan “Life Research”, dari generasi 'Y' di Amerika: 

yang ke Gereja hanya sekitar 30 – 40%. Sedangkan di Korea Selatan: yang ke Gereja hanya 



3% (tepat-nya 2,9%), 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-mujizat yang luar biasa 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 juga 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 di akhir zaman. 

Beberapa waktu yang lalu Rev. Lawrence Khong; rekan Gembala Pembina dari 

Singapura  yang juga Co-Chair dari Empower 21 Asia; datang menemui Gembala Pembina 

di SICC dan berkata, “Saya dapatkan hari-hari ini kita sedang memasuki masa revival, 

penuaian jiwa!.” Saya berkata, “Amin!...visi kita sama”. Memang sudah berapa bulan ini 

Gembala Pembina terus mengatakan: “Sekarang ini adalah masa penuaian jiwa besar-

besaran, yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang 

kedua.”  

 



APA YANG TERJADI SETELAH ROH KUDUS DICURAHKAN?  

1. Petrus Berkhotbah ± 4 Menit, 3000 Orang Bertobat dan Dibaptis 

 

2. Rasul-Rasul Banyak Mengadakan Tanda Dan Mujizat 

• Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang 

lumpuh sejak lahir.  

• Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang 

sakit.  

• Paulus dan Silas berada di dalam penjara, 

karena menyembuhkan anak perempuan yang 

dirasuk roh tenung. Suatu hari, di tengah malam 

mereka menyanyikan puji-pujian dengan suara 

keras, mereka melupakan luka-luka, sakit yang 

mereka alami. Malam itu ketika mereka sedang memuji-muji Tuhan, tiba-tiba terjadilah 

gempa bumi, sendi-sendi penjara goyah, pintu penjara terbuka, pasungan terlepas, rantai 

borgol mereka terbuka dan akhirnya mereka bebas. Kepala penjara yang melihat kejadian 

tersebut menjadi terkejut. Dikiranya semua tawanan melarikan diri sehingga dia 

mengambil sebilah pedang hendak bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas berkata, “Hei, jangan 

kamu lakukan itu! Kami semua masih ada di sini!”. Mendengar itu, Kepala penjara 

tersungkur dan berkata kepada Paulus dan Silas, “Apa yang harus saya lakukan untuk 

mendapatkan keselamatan?”. Mereka berkata, “Percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan 

selamat, engkau dan seisi rumahmu” (Kisah Para Rasul 16:19-34). Melalui peristiwa itu, 

akhirnya kepala penjara bertobat dan terjadi penuaian jiwa.  

Paulus mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa 

saputangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-

orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Hal seperti 

inilah yang yang menyebabkan penuaian jiwa besar-besaran terjadi.  

 

3. Cara Hidup Jemaat Berubah 

Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Istilah lainnya 

adalah mereka suka membaca Alkitab, suka berdoa, memuji Tuhan, mereka selalu makan 



bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, suka memberi, mereka hidup dalam 

unity dan mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah 

mereka dengan orang yang diselamatkan.  

Di tahun 2012, “General Assembly” pernah diadakan di kota Orlando dengan pesan 

khusus “Membaca Alkitab”. Setelah pulang dari Orlando, Gembala Pembina digerakkan oleh 

Tuhan untuk berbicara kepada Saudara, “Baca Alkitab setiap hari! Baca Alkitab setiap 

hari!” 

Gembala Pembina menceritakan bagai-mana di tahun 1907, Di Pyongyang – Korea 

Utara pernah terjadi kebangunan rohani yang diawali 

dengan gerakan membaca Alkitab setiap hari yang 

dilakukan oleh ribuan orang di Korea Utara. Setelah 6 

bulan mereka membaca Alkitab, hasilnya terjadilah 

kebangunan rohani di kota itu. Meskipun sekarang 

Korea Utara termasuk negara yang sangat 

kontroversial, tetapi negara itu pernah dilawat Tuhan 

dengan luar biasa.  

Di tahun 2016 ini, Gembala Pembina kembali menghadiri “General Assembly” yaitu 

Sidang Sinode dari Church of God yang diadakan di kota Nashville - Amerika. Nashville 

adalah sebuah kota musik dan mereka menyebutkan sebagai pusat musik country. Elvis 

Presley dan Taylor Swift juga berasal dari sana.  

Di kota Nashville ini, ada sebuah pusat pendidikan musik yang berlokasi di Country 

Music Hall of Fame and Museum. Museum ini membuka kelas-kelas untuk belajar dan 

penghasilan dari kota ini setiap harinya tidak masuk akal. Gedung ini sangat indah dengan 

bentuk gitar.  

Di tempat ini, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Gembala Pembina, “Pergilah, jadikanlah 

semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 

dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekarang kamu 

pergi dan menuai jiwa. Kamu ada dimana sekarang?” Gembala Pembina menjawab, 

“Nashville, kota musik.” Tuhan menjawab, “Aku mengingatkan kamu tentang Restorasi 

Pondok Daud.”  



Alat yang Tuhan mau kita gunakan untuk restorasi Pondok Daud ini adalah doa, pujian, 

penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kita juga disebut prajurit-

prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ini 

adalah DNA kita, bukan hanya gereja kita saja tetapi milik seluruh gereja sebab ini 

berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Dan ujung-ujungnya Tuhan berkata, “Pergi!!! 

Pergi!!!!” agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran. 

 

4. Mengalami Aniaya 

Mereka mulai mengalami aniaya, akhirnya mereka keluar dari Yerusalem, dikejar-kejar 

sampailah mereka di Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi sambil memberitakan Injil 

dan terjadi penuaian jiwa besar-besaran.  

 

5. Perubahan Paradigma Dalam Pelayanan 

Pada waktu itu keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi melalui peristiwa 

Kornelius yang bukan orang Yahudi, paradigma dirubah. Keselamatan bukan hanya untuk 

orang-orang Yahudi saja tetapi untuk bangsa-bangsa lain termasuk kita. Ini adalah 

penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua.  

Pada suatu hari kira-kira pukul 12 siang naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa, tiba-

tiba ia merasa lapar dan ingin makan, sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya 

diliputi kuasa ilahi dan dia mendapatkan satu penglihatan. Tampak olehnya langit terbuka 

dan turunlah  suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya 

yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang yang haram dan 

itu turun ke depan Petrus. Kemudian terdengar suara yang berkata, “Bangunlah, hai Petrus, 

sembelihlah dan makanlah!”. Tetapi Petrus menjawab, “Tidak, Tuhan, tidak mau. Saya 

belum pernah makan makanan yang haram dan yang tidak tahir.” Tuhan berkata 

kepadanya, “Makan!”, tetapi kembali Petrus menjawab, “Tidak”. Dan itu terjadi sampai 3 

kali. Kemudian Tuhan berkata, “Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh 

engkau nyatakan haram.” Setelah itu, tiba-tiba penglihatannya menghilang.  

Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, “Apa kiranya arti penglihatan yang telah 

dilihatnya itu?”. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh 

Kornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Dan ketika Petrus sedang 



berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh: “Ada tiga orang mencari engkau. 

Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan 

bimbang, sebab Aku yang menyuruh mereka ke mari.” Lalu turunlah Petrus ke bawah untuk 

menemui mereka dan berkata: “Akulah yang kamu cari; apakah maksud kedatangan kamu?” 

Jawab mereka: “Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang 

terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan 

perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan 

mendengar apa yang akan kaukatakan.” 

Awalnya Petrus menolak tetapi setelah dia ingat kesaksian tadi dan mendengar 

suara, “Petrus, kamu jangan ragu-ragu, AKU yang menyuruh mereka. Kamu pergi bersama 

mereka”. Pada waktu bertemu dengan Kornelius, Petrus langsung berkata, “Kamu tahu 

tidak? Betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang 

yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan 

kepadaku, bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya 

aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang ke mari. Sekarang aku ingin tahu, 

apa sebabnya kamu memanggil aku.” 

Maka berceritalah Kornelius: “Empat hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama 

seperti sekarang, yaitu jam tiga petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang 

berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan dan ia berkata: Kornelius, doamu telah 

didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapan-Nya. Suruhlah orang ke Yope 

untuk menjemput Simon yang disebut Petrus; ia sedang menumpang di rumah Simon, 

seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang 

kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir 

di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.” 

Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya: “Sesungguhnya aku telah mengerti, bahwa 

Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia 

dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya.” 

Kornelius mulai mengumpulkan keluarga dan sahabat-sahabatnya, untuk 

mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus. Di tengah-tengah Petrus memberitakan 

Injil kepada mereka, tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu 

ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid-Nya. Petrus dan teman-temannya kaget 



melihat itu tapi dari situ mereka mengerti bahwa mulai hari itu ternyata Tuhan 

memberikan keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk 

bangsa-bangsa lain. Akhirnya Petrus membaptis mereka. 

Petrus mengerti bahwa ia harus siap mempertanggungjawabkan apa yang telah dia 

perbuat. Petrus harus menuai banyak kritik dan bahkan mungkin dianggap sesat, tetapi 

ketika Petrus menjelaskan semua itu, mereka terdiam, mereka adalah orang-orang yang 

dipenuhi Roh Kudus sehingga akhirnya mereka mengerti bahwa ada perubahan paradigma 

dalam pelayanan dan akhirnya mereka memuliakan Tuhan (Kisah Para Rasul 10 - 11).  

 

ADA 3 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEBAGAI PENUAI-PENUAI DI AKHIR ZAMAN 

INI 

1. Kita harus taat meskipun tidak mengerti 

2. Sebagai penuai tidak boleh mengatakan “HARAM” kalau Tuhan Yesus berkata “HALAL”. 

3. Siap untuk dikritik, dimaki-maki, dikatakan sesat dsb.   

 

KESAKSIAN PELAYANAN GEMBALA PEMBINA 

Dalam pelayanannya, Gembala Pembina  seringkali mengalami apa yang Petrus 

alami. Beliau diberi tugas oleh Tuhan untuk melakukan hal yang tidak biasa, akibatnya apa 

yang dilakukan oleh beliau banyak menuai kritik, tapi akhirnya terbukti bahwa semua itu 

untuk penuaian jiwa-jiwa.  

Di awal-awal pelayanannya dalam membuka gereja, tidaklah mudah. Kebaktian di 

tempat umum dianggap haram, tetapi itulah yang dilakukan gereja kita. Jika Saudara lihat, 

begitu banyak orang yang menanam gereja di tempat umum, itu karena pioneer-nya adalah 

kita. Gembala Pembina dipakai Tuhan untuk memulai hal seperti ini.  

Gembala Pembina akhirnya mulai membuka gereja dimana-mana dengan sukacita. 

Dipikirnya semuanya senang, ternyata banyak orang yang tidak senang. Gembala Pembina 

banyak menuai kritik habis-habisan terutama dari GBI sendiri.  

Pada tahun 1996-1998, Tuhan berkata kepada Gembala Pembina melalui sebuah 

buku Peter Wagner, yang menuliskan bahwa “Penginjilan paling efektif dengan cara 

membuka gereja baru”. Dalam tempo 1 ½ tahun ada 200 gereja yang bisa Gembala 

Pembina tanam. Semuanya untuk penuaian jiwa besar-besaran.  



Perintisan gereja di Batam 

Dimulai dengan Praise and Worship Night di sebuah tempat karaoke. Hal ini 

dilakukan karena memang tidak ada tempat lain kecuali di karaoke. Ketika kami sedang 

Praise and Worship Night, hadirat Tuhan turun luar biasa dan Gembala Pembina mengerti 

bahwa apa yang manusia katakan sebagai 'tempat haram' Tuhan buat menjadi 'tempat 

halal'.  

Di sebelah tempat karaoke itu ada sebuah restauran. Malam itu seorang Komandan 

Kodim yang adalah orang Kristen sedang makan dan melihat kami sedang praise and 

worship. Keesokan paginya ketua panitia penyelenggara dipanggil serta dimaki-maki, 

“Kamu tahu, kamu mempermalukan orang Kristen. Kenapa kamu di tempat seperti itu 

mengadakan kebaktian?”. Ketua panitia hanya berkata, “Ya Pak, maaf…karena tidak ada 

tempat lagi”. Tetapi puji Tuhan walau dimarahi namun itu sudah terjadi.  

 

Perintisan Gereja di Bandung 

Berikutnya adalah perintisan gereja di Bandung. Di awal-awal perintisannya 

Gembala Pembina harus bolak balik Jakarta - 

Bandung setiap minggunya. Selama 1 tahun, 

kebaktian harus berpindah-pindah dari satu 

tempat ke tempat lain setiap minggunya. Karena 

itu setiap kali Gembala Pembina berkotbah, beliau 

harus memberikan pengumuman “Saudara-

saudara, kebaktian minggu depan, lihat koran hari 

Jumat”.  

Pernah suatu hari kita sudah tidak 

mendapatkan tempat satupun untuk ibadah 

kecuali satu tempat yaitu Night Club Paramount. 

“Wah, ini bagaimana, Tuhan? Ini tempat haram”. Tetapi karena tidak ada tempat lagi saat 

itu, jadi kita memakai tempat itu, jika tidak maka gereja harus ditutup dan tidak ada 

kebaktian.  

 

Gedung Paramount (foto atas), suasana ibadah di 
gedung Paramount (foto bawah) 



Selama 3 tahun di Night Club Paramount, ada satu hal yang selalu membuat 

Gembala Pembina sedih, yaitu Sekolah Minggu. Saat itu Sekolah Minggu diadakan di suatu 

ruangan yang biasa dijadikan tempatnya 'hostess'. Di depan ruangan itu ada sebuah kaca 

yang tertulis, “1 Jam Rp. 200.000,-”.  

Disini Gembala Pembina melihat bahwa selama 3 tahun ini Tuhan telah melakukan 

hal yang dahsyat. Setiap ada orang yang mau pergi ke Night Club, mereka tersesat dan 

akhirnya datang ke gereja. Sampai sekarang ada pengerja kita yang keluaran dari Night 

Club itu! Kalau Tuhan bilang ‘halal’, kamu jangan katakan ‘haram!’  

 

Pembangunan Gedung SICC 

Pada waktu itu Tuhan berkata kepada Gembala Pembina, “Kamu bangun gedung 

yang besar”. Mendengar hal itu Gembala Pembina merasa senang, tetapi ternyata bukan itu 

yang Tuhan maksud. Saat itu pemerintah tidak memberikan izin pembangunan sebagai 

gedung gereja, mereka hanya memberikan izin sebagai gedung serba guna yang diberi 

nama SICC - Sentul International Convention Center. Artinya, gedung ini bukan hanya 

untuk acara agama Kristen saja, tetapi acara-acara lain termasuk acara-acara agama lain 

yang diakui pemerintah. Kalau kita tidak melakukan itu maka acara kita pun tidak akan 

diberikan izin.  

Sampai dengan hari ini, setiap kali kita mau memakai tempat itu harus minta izin 

dan mereka terus memantau hal ini. Jika itu dimonopoli oleh orang Kristen saja maka izin 

tidak akan keluar. Tetapi kalau mereka melihat bahwa itu semua terbukti sebagai gedung 

serba guna, maka izin akan keluar.  

SICC dari sisi pemerintah kota Bogor disebutkan, “Ini adalah salah satu icon dari 

Kota Bogor! SICC adalah salah satu icon dari Jawa Barat. SICC adalah salah satu icon 

dari Indonesia”.  

SICC dari sisi Tuhan, Tuhan memberikan nama tempat itu :  

1. “House of Prayer for All Nations, Rumah Doa Bagi Segala Bangsa”. 

2. “Healing Center, Miracle Center, Tempat yang Berpengaruh Terhadap Transformasi 

Indonesia dan Bangsa-Bangsa.” 

 

 



 

Sebagai House of Prayer for All Nations, Healing Center, Miracle Center, Tempat yang 

Berpengaruh Terhadap Transformasi Indonesia dan Bangsa-Bangsa. Apakah ini hanya 

untuk orang Kristen saja? Tidak! 

Sebab kalau itu hanya untuk orang Kristen, betapa piciknya kita dan betapa 

egoisnya kita! Tuhan yang berkata bahwa kalau yang namanya Healing Center, Miracle 

Center, apalagi yang disebut dengan transformasi Indonesia, itu pasti untuk semua orang di 

Indonesia bahkan bangsa-bangsa. 

 

Untuk memperjelas ini, Tuhan kirimkan seorang hamba Tuhan yang bernama Ed 

Silvoso. Dia memberikan sebuah kesaksian tentang pengemudi taxi dan penjual ice cream.  

• Pengemudi taxi ini tiap pagi sebelum dia naik taxinya, dia menumpangkan tangan di 

tempat duduknya, “Tuhan, biarlah orang yang naik taxi saya dijamah oleh Tuhan. Biar dia 

bertobat, Tuhan”.  

• Si Penjual ice cream, “Tuhan, biarlah yang makan ice cream saya bertobat dan menerima 

Engkau sebagai Tu-han dan Juruselamat-nya”.  

Dan doa 2 orang ini dijawab oleh Tuhan. Banyak orang yang naik taxi itu dijamah 

Tuhan dan banyak orang yang makan ice cream itu juga bertobat, termasuk Gubernurnya. 

Tuhan berkata, “Pola yang sama ini akan terjadi di SICC! Sebab hadirat-KU ada di tempat 

ini! Mereka datang, itu urusan dengan AKU!”.  

Hal ini diperkuat dan dikonfirmasikan oleh beberapa orang nabi diantaranya Ev. 

Patricia King pada tanggal 24 Maret 2011 di SICC (berarti 5 tahun yang lalu), menubuatkan: 



“Aku melihat konvokasi-konvokasi bisnis, aku melihat konvensi kaum wanita, kaum bisnis, 

rally-rally dari anak-anak muda. Aku melihat pemberitaan dari Injil, aku melihat mujizat-

mujizat, aku melihat tanda-tanda heran. Aku melihat aliran profetik dari Roh Tuhan di 

tempat ini, bahkan orang-orang tidak tahu mereka sedang bernubuat, dikarenakan doa-doa 

yang dipanjatkan karena kerendahan hati dari para pemimpin yang Tuhan telah tunjuk 

untuk menetapkan tempat ini. Tempat ini telah dimandikan dalam doa, tempat ini telah 

dimandikan dalam proklamasi profetik, oleh karena itu ada 1 tanda garis untuk mendarat 

seperti landasan pesawat terbang bagi Roh Tuhan untuk mendarat, untuk menguasai 

bangunan ini atas apa yang terjadi di tempat ini. Bahkan kaum Muslim yang akan menerima 

pewahyuan tentang Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menerima sebuah pewahyuan tentang 

Yesus Kristus. Aku juga melihat para saksi Yehova, aku merasakan para saksi Yehova 

menerima pewahyuan tentang Yesus Kristus di tempat ini…” 

Kita percaya ke depan ini akan terjadi hal-hal yang luar biasa, penuaian jiwa besar-

besaran bahkan yang terbesar dan terakhir akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang 

untuk kali yang kedua. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Amin (Sh) 

Pesan Gembala Pembina Pdt.DR.Ir.Niko NJotorahardjo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KENALILAH KEMANA PERHATIAN  

SAUDARA TERTUJU 

“Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu 

yang tidak kita lihat” Ibrani 11:1 

Jawab Elisa kepadanya: “Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahu-kanlah 

kepadaku apa-apa yang kaupunya di rumah.” Berkatalah perempuan itu: “Hambamu ini 

tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.” (II Raja 4:2) 

Kalau kita memusatkan perhatian kita kepada masalah, maka yang akan kita lihat 

hanyalah kekurangan. Janda di II Raja 4 ini awalnya hanya dapat melihat masalahnya atau 

kekurangannya saja. Ia berkata: “Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah” 

Perhatian-nya terpusat pada “tidak ada apa-apa.” Namun, Alkitab menegaskan bahwa iman 

adalah “dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan” (Ibr 11:1). Terkadang kita tidak 

dapat melihat apa-apa, tapi iman melihat sesuatu. Iman dapat melihat kemampuan 

bukannya ketidakmampuan; penambahan bukannya pengurangan; tuaian bukannya 

kelaparan; kemungkinan bukannya kemustahilan. 

Ingatlah, kita tidak bisa melipatgandakan sesuatu yang tidak ada. Nol dikalikan 

berapapun selalu menghasilkan nol. Elisa 

membantu perempuan ini untuk 

menemukan apa yang dimilikinya – sebuah 

buli-buli berisi minyak. Perhatiannya 

beralih pada apa yang dimilikinya dan 

kemudian kuasa Allah pun mengalir untuk 

menggunakan apa yang dimiliki guna 

memenuhi kebutuhannya.  

Survei menunjukkan bahwa 

kebanyakan orang tidak mempunyai visi 

untuk sepuluh tahun ke depan. Yang 

mereka ketahui hanyalah apa yang tidak 

mereka inginkan terjadi. Visi negatif tentang apa yang “tidak diinginkan” biasanya justru 

terjadi pada mereka. 

Kisah Yesus memberi makan lima ribu orang mengajarkan prinsip ini. Sewaktu anak 

laki-laki itu memberikan kepada Yesus lima roti dan dua ikan, Yesus tidak mengatakan: 

“Wah, wah, wah, apa yang akan Kulakukan? Aku hanya punya dua ikan dan lima roti untuk 



memberi makan lima ribu orang?” Daripada memperhatikan masalah, Yesus mengalihkan 

perhatian-Nya kepada Allah dan mengucap syukur (Yoh 6:11). 

Tuhan tidak mendatangi kita dan bertanya: “Apa yang tidak kau miliki?” Tapi Ia 

bertanya persis seperti Elisa bertanya, yaitu: “Apa yang ada padamu?”  

Tuhan mengambil apapun yang kita berikan kepada-Nya dan menciptakan jalan 

keluar. 

Mujizat “dibuahi” sewaktu kita mengalihkan perhatian kita dari apa yang tidak kita 

miliki kepada apa yang kita miliki. Salah satu contohnya adalah anak kecil yang sedang 

berlari di dalam gereja, menerobos pintu depan dan jatuh di ubin luar, sehingga kakinya 

lecet. Ia mulai menangis dan berteriak, “Kakiku, kakiku!” Kemudian seorang bapak 

menolong anak kecil itu sambil berkata: “Hei, matamu di mana?” seketika itu juga si anak 

berhenti berteriak dan tangannya meraba matanya. Apa yang terjadi? Ia mengalihkan 

perhatian dari lututnya yang lecet dan langsung berhenti menangis. 

Sewaktu Saudara merasa seakan-akan tidak memiliki apa-apa, latihlah iman 

Saudara. Perhatikan hal ini: iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan 

bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman bukanlah apa yang tidak ada. 

Sebaliknya, iman adalah dasar dan bukti. Iman adalah sesuatu. Ambillah sesuatu itu dan 

serahkan kepada Tuhan, maka Ia akan menciptakan jalan keluar bagi masalah Saudara. 

Itulah yang terjadi dengan janda tadi. Suatu hal kecil yang dimilikinya – sebuah buli-buli 

berisi minyak – digunakan Allah untuk menciptakan mujizat. Apa yang dianggapnya tidak 

terlalu bermanfaat, digunakan Allah dengan penuh kuasa untuk menciptakan kelimpahan 

di tengah-tengah kebutuhannya.  

Allah menggunakan apa yang kita serahkan dengan iman sebagai dasar untuk 

menciptakan mujizat. 

Kita belajar sesuatu yang sangat berharga tentang pelayanan dari hal ini. Kalau kita 

melayani orang yang sedang kekurangan, orang itu mungkin terlebih dahulu berbicara 

panjang lebar tentang masalahnya. Dengarkanlah baik-baik. Dan setelah mereka 

memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang tidak mereka sukai, inginkan atau 

miliki, tanyakanlah, “Apa yang Saudara inginkan? Apa yang Saudara perlukan? Apa yang 

Saudara miliki?  Apa yang Saudara harapkan dari Allah?” 

Perhatikan, perhatiannya telah beralih dari masalah ke kemungkinan. Serahkanlah 

apapun yang Saudara miliki di dalam iman kepada Allah. Katakan dengan iman kepada 

Tuhan apa yang Saudara miliki dan apa yang diinginkan hati Saudara. Ke mana perhatian 

Saudara tertuju, ke situ kuasa mengalir. Hendaknya perhatian Saudara beralih dari masalah 

kepada sumber kuasa – Kristus.  



Harapkan banyak hal terjadi meskipun hanya 

sedikit yang Saudara miliki  

Dalam kisah tentang minyak janda tadi, si 

janda memberikan segala sesuatu yang dimilikinya 

dan kemudian mengumpulkan bejana-bejana 

kosong. Ini mengungkapkan banyak hal. Allah 

menghendaki kita menyerahkan segalanya, agar 

Dia dapat meng-gunakan bejana-bejana kosong 

bagi tujuan-Nya. Ketika semua bejana kosong telah 

digunakan, minyak pun berhenti mengalir, dan 

mujizat pun berhenti. Sering kita melihat hasil 

multiplikasi yang lebih sedikit karena kita tidak memberi-kan kepada Allah bejana kosong 

yang ada.  

Berikanlah apapun yang Saudara miliki, jangan terpaku pada yang tidak ada. 

Mungkin kelihatannya yang Saudara miliki itu sangat kecil, khususnya bila 

dibandingkan dengan yang dimiliki orang lain. Bagaimanapun, berikanlah hal ini kepada-

Nya dalam iman, dan Ia akan melakukan mujizat. Berharaplah Ia melakukan banyak hal. 

Milikilah pengharapan yang besar. Allah bekerja melalui pengharapan yang positif.  

Saudara harus yakin bahwa Allah tidak memberi Saudara impian dan visi untuk 

membuat Saudara frustasi. Bila hati kita sudah digerakkan Allah, kita tahu bahwa tujuan 

kita adalah untuk memuliakan dan mengasihi Allah sewaktu kita menjalankan kehendak-

Nya. Saudara diciptakan untuk menjadi bejana aktivitas Bapa di muka bumi dalam ruang 

dan waktu. 

Saudara dapat menjadi bejana yang kosong dengan memberikan segala sesuatu 

yang Saudara miliki kepada Allah pada usia yang masih sangat dini. Allah tidak peduli 

Saudara tua atau muda. Ia memberi Abraham suatu impian besar ketika ia berumur tujuh 

puluh lima tahun. Allah berjanji: “Aku akan 

menjadikan engkau bapa banyak bangsa.” 

Abraham mengharapkan Allah melakukan 

banyak hal dari sesuatu yang sedikit. Ia dan 

Sarah terlalu tua untuk memiliki anak – 

namun mereka memiliki anak juga – karena 

mereka percaya pada Allah maka Allah 

melakukan mujizat.  

Akhirnya, dalam II Raja 4 kita 

membaca bahwa setelah janda ini 



mengumpulkan bejana yang kosong, janda itu pergi dari Elisa dan menutup pintu. Ketika 

anak-anaknya membawa bejana kepadanya, ia mengisi penuh semua bejana itu. Itulah yang 

dilakukan seorang gembala di gerejanya. Seorang gembala menuangkan Firman Allah ke 

dalam anggota jemaatnya sampai mereka semua penuh dan siap untuk melayani. Apakah 

yang Saudara harapkan dari Tuhan? Apakah Saudara bersedia untuk memberikan kepada-

Nya apa yang Saudara miliki dan mengharapkan banyak hal sebagai balasannya? Allah 

sedang mencari bejana-bejana yang kosong di dalam gereja-Nya, untuk menerima curahan 

Firman, Roh dan kuasa-Nya.  

Dari kisah janda dengan dua orang anaknya menyatakan bahwa Allah mempeduli-

kan umat-Nya yang setia dalam kesulitan dan memerlukan pertolongan. Allah mencari 

orang-orang yang melihat apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Amin. 

Sumber : Tommy Barnett,”Multiplikasi,” (2001); Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFETIK 

EMPAT KUNCI MASUK KEDALAM 

PEPERANGAN PENYEMBAHAN 

“Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, 

dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan Kuteguhkan.” Kisah 15:16 

Para nabi dan rasul telah mencanangkan, bahwa saat ini merupakan musim 

peperangan, oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus siap sedia (Yoel 47:7) 

menghadapi peperangan. Peperangan seperti apa? Peperangan pujian dan penyembahan! 

Berikut ini adalah 4 (empat) kunci utama untuk memahami dan masuk ke dalam 

peperangan pujian dan penyembahan (Mzm 47:7): 

1. Profetik Pewahyuan 

“Sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembingpun tidak terdapat 

pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya 

itu, masih mempunyai-nya.” (I Sam 13:22) 

 Ketika hari peperangan itu tiba, tidak terdapat pedang maupun tombak di tangan 

setiap orang-orang. Musuh telah mengambil semua pandai besi dari negeri Israel, mereka 

berkata: “Jangan sampai kaum Yahudi membuat pedang-pedang dan tombak-tombak.” Tak 

seorang pun di tanah Israel yang memiliki kemampuan untuk mengubah logam ke bentuk 

yang lain. Gereja tidak dapat masuk ke dalam peperangan tanpa senjata. 

Di dalam roh, tindakan profetik sama dengan para pandai besi. Gereja tidak bisa 

memiliki pewahyuan mengenai peperangan pujian, sampai fungsi para nabi di dalam gereja 

diaktifkan kembali. Kita tidak akan dapat memahami akan firman Tuhan di dalam Yoel 

3:10, bagaimana untuk mengubah mata bajak menjadi pedang. Kita tahu pujian dapat 

untuk membajak, namun kita tidak tahu bahwa “logam” yang sama ini dapat digunakan 

sebagai sebuah pedang untuk menyerang di dalam peperangan. 

Sekarang pewahyuan telah dinyatakan dan kita telah siap menciptakan senjata-senjata 

peperangan melalui pujian. Sederhananya, kita membutuhkan api profetik yang 

menggerakkan kita sebagai manusia-manusia yang perkasa untuk menempa mata bajak 

kita menjadi pedang dan pisau pemangkas menjadi tombak dan pujian kita menjadi senjata 

untuk berperang. 

 



2. Senjata-senjata Rohani 

“Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata 

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

benteng.” (II Kor 10:4),  

Marilah kita ingat beberapa senjata yang berhubungan dengan peperangan  penyem-

bahan: Memainkan sebuah alat musik seperti yang Daud lakukan di dalam I Sam 16:33 

adalah salah satu senjata peperangan rohani. Mzm 144:1 berkata: “Tuhan telah mengajar 

tanganku untuk berperang dan jari-jari kami untuk bertempur.” Begitu juga menyanyikan 

pujian akan membungkam musuh (Mzm 8:2) lalu pekikan akan menghamburkan musuh 

(Yos 6:20) dan menghancurkan tembok-tembok pertahanan seperti tembok Yerikho yang 

sangat tebal; Tepuk tangan akan memukul musuh seperti tertulis dalam Mzm 47:1; Tarian 

akan menempatkan musuh dibawah telapak kaki kita (Mal 4:3); Begitu juga irama akan 

menciptakan tempo bagi Allah untuk memukul musuh melalui pujian kita (Yes 30:32); 

kemudian nubuat. Nubuat adalah suara Allah yang akan menghancurkan musuh (Yesaya 

30:31); Dan senjata terakhir adalah hadirat Allah, ini akan membuat musuh lumat seperti 

lilin (Mzm 68:2). 

3. Sebuah pola yang baru dalam menyembah 

“Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah 

roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan Kuteguhkan.” (Kis 15:16) 

Seringkali, kita melihat penyembahan kita 

berdasarkan pola dari tabernakel Musa. Kita 

mulai dari pelataran, melewati Ruang Kudus 

dan akhirnya masuk ke dalam Ruang Maha 

Kudus. Pada jaman Musa, ruangan Maha Kudus 

adalah tempat di mana Allah hadir. Kehadiran 

Allah dipisahkan oleh sebuah tirai, yang 

menggambarkan kenyataan bahwa manusia 

tidak dapat bersatu dengan Allah. Namun oleh 

karena Kristus, sekarang kita bersatu dengan 

Allah. Kita tidak menggunakan pola tabernakel 

Musa lagi, melainkan tabernakel Daud atau 

pondok Daud, tabernakel ini berbicara 

mengenai nubuatan kebenaran tentang pola 

pilihan Allah dalam memyembah pada hari-hari ini. Dari ayat Kis 15:16 kita mengetahui 

bahwa Allah memulihkan tabernakel/pondok Daud, bukan tabernakel Musa. 



Di dalam tabernakel Daud tidak terdapat tirai pemisah (II Sam 6:17), sehingga para 

imam boleh memasukinya dan datang ke hadapan Allah, bukan hanya Imam Besar. 

Tabernakel Daud merupakan suatu penggambaran yang paling tepat mengenai 

penyembahan di Perjanjian Baru ketimbang tabernakel Musa maupun Bait Salomo. Allah 

menyatakan bahwa kemuliaan Perjanjian Lama telah berlalu dan terjadi perubahan 

keimaman dari keimaman Lewi (Ibr 7:11-12) menjadi keimaman Yehuda (Yehuda artinya 

”memuji”). Korban persembahan tidak lagi berupa korban hewan, tetapi korban pujian, 

sukacita dan ucapan syukur. Tirai pemisah telah dilenyapkan di dalam Kristus (II Kor 3:6-

18). Tabernakel Daud menciptakan suasana baru akan kehadiran Allah di Gunung Zion dan 

menetapkan suatu kebebasan yang berani di dalam menyembah (Ibr 10:19; II Kor 3:17). 

4. Sebuah Mentalitas Kerajaan 

“Padahal Engkaulah Yang Kudus yang 

bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.” 

(Mzm 22:4). 

Hal inilah mengapa kita berperang - untuk 

menyatakan sebuah kerajaan baru. Ketika kita 

memasuki ke dalam peperangan pujian, fokus 

pujian berubah dari altar penebusan ke ruang 

tahta raja. Gambaran dari sebuah ruang tahta 

membawa suatu kuasa yang besar, suasana 

keagungan Sang Raja semesta yang memerintah di antara pujian kita dan kemudian 

pelayanan melalui kita. Mzm 22:4 menyatakan bahwa Allah bertahta diatas pujian kita. Ini 

suatu kebenaran dari susunan tahta-Nya di bumi. Yesus mengajar kita untuk berdoa, 

“Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di dalam surga.” (Mat.6:10). 

Kata “di dalam surga” berbicara kerajaan Allah akan tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. 

Kata “di bumi” menyatakan kerajaan Allah di bumi di atas segala-galanya. 

Melalui pujian, tidak hanya Allah bertahta diatas pujian kita, namun juga 

menyatakan kerajaan Allah di muka bumi - Hadirat-Nya, Kehendak-Nya, jalan-Nya, Firman-

Nya. Mzm 108:8 berkata, bahwa Yehuda adalah pemberi hukum Allah. Ini adalah di mana 

Allah berkuasa dan melepaskan perintah nubuatan-Nya di antara pujian. Di dalam ketidak 

terbatasan kerajaan-Nya di muka bumi, kita mengulang perkataan-perkataan surgawi 

melalui suara-suara nubuatan, dan kemudian kita bercermin kepada dunia akan apa yang 

Allah katakan di surga. (AND.)       

Sumber : Dean Mitchum;”Four Keys for Entering Into Warfare Worship,”(2006) 

 

 



PENYEMBAHAN & PEPERANGAN 

Penyembahan dan peperangan selalu berjalan bersama. Untuk berperang kita harus 

memiliki pasukan. Pasukan adalah sebuah kesatuan yang dimiliki sebuah negara yang 

dipersiapkan untuk berperang. Kita melihat dalam Kel 6:26 “Merekalah yang berbicara 

kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah 

Musa dan Harun” saat Tuhan siap untuk mengeluarkan umat-Nya dari Mesir dan memasuki 

Tanah Perjanjian, Tuhan menyuruh mereka keluar menurut pasukan mereka. Mereka tidak 

punya struktur politik, tapi dikhususkan untuk melakukan kehendak Allah dan takdir 

profetik setiap suku. 

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

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

Tuhan, dia bisa mengalahkan “barisan (pasukan) dari pada Allah yang hidup” (I Sam 17:26, 

36). Kalau Tuhan menyertai Israel dalam peperangan, mereka menang, kalau tidak, mereka 

kalah. 

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

Kejadian mencatat bagaimana Abraham memanggil semua pelayan dan isi rumahnya untuk 

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

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

melihat bagaimana Yosua diperintahkan oleh Panglima Balatentara Tuhan untuk maju 

merebut Tanah Perjanjian. 

Debora mengumpulkan banyak suku untuk mengalahkan Sisera. Sebagian tidak mau 

pergi. Saul adalah orang pertama yang mendirikan pasukan yang profesional pertama di 

Israel. Kadang-kadang dia memimpin, kadang Yonatan yang memimpin. Mereka akhirnya 

mengangkat para pemimpin yang profesional. 

Pahlawan Perjanjian Baru 

  Penulis kitab Ibrani menuliskan kembali para pahlawan iman dan mengatakan 

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

Yohanes tentang akhir zaman juga menyebutkan tentang pasukan Tuhan yang mengikuti 

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

Dalam Kitab Wahyu kita juga melihat enam malaikat yang bersiap meniup 

sangkakala mereka dan melepaskan empat malaikat yang sudah disiapkan untuk 

membawa kehancuran di bumi. Peperangan rohani universal terjadi akibat suara 

sangkakala ini. Pasukan selalu terdiri dari umat Tuhan, nabi, tentara, pasukan surga, dan 

pasukan pemimpin-pemimpin lainnya. 



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

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

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

memperoleh strategi dan bergerak dalam keteraturan dan merebut kemenangan. 

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

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

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

dan menjadikannya sebagai satu kesatuan. Pasukan ini diperintahkan untuk melaksanakan 

kehendak Tuhan di bumi (Ibr 8:1-13) 

Pasukan ini dipanggil untuk 

menyembah Dia. Mereka juga dipanggil 

untuk menguatkan sesama. Mereka 

dibentuk di bawah otoritas-Nya (Mat 16:13-

21). Mereka punya dasar yang pasti (Ef 

2:20). Mereka menunjukkan kuasa 

penebusan-Nya melalui kuasa kebangkitan-

Nya. Mereka tahu Dia adalah kepala. Mereka 

adalah anggota-Nya. Mereka bersekutu 

untuk memperoleh kekuatan dan 

mengetahui pikiran sang kepala. Mereka 

melawan musuh dan hierarkinya. Mereka 

mempunyai keberanian untuk bersaksi dan 

mempunyai harapan pemimpin mereka akan kembali dan memulihkan kembali segala 

sesuatunya. 

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

Kerajaan tuan mereka. Mereka adalah mempelai wanita yang selalu siap berperang untuk 

membalas musuh mereka dan mengalahkan rencana kejahatannya. Bangkitlah pahlawan 

penyembah-an! Bangkitlah Gereja! 

Penyembahan dan Peperangan adalah Kesatuan yang Alami dalam Kerajaan Tuhan 

Penyembahan dan peperangan adalah kesatuan yang alami dalam Kerajaan Tuhan. 

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

untuk membawa pedang pada saat kita memuji. Tentu saja kita mengerti “perjuangan kita 

bukanlah melawan darah dan daging” (Ef 6:12); dan kita sebagai Gereja tidak hanya diberi 

kehormatan tapi juga tanggung jawab untuk menawan pemerintah-pemerintah dan kuasa-

kuasa dan melaksanakan hukuman Tuhan yang tertulis bagi mereka. Apa hukuman yang 

tertulis bagi mereka?  



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

perbuatan-perbuatan iblis itu” (I Yoh 3:8).  

“Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di 

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

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

Peperangan Rohani pada Akhirnya adalah tentang Tuhan Yesus 

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

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

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

tentang peperangan rohani tujuan kita bukanlah pertempuran, tapi Tuhan Yesus Kristus 

yang kita bawa kepada semua tempat... Semua ini dimulai dengan pewahyuan bahwa 

semua tempat-perusahaan, tentara, universitas, bahkan bangsa-bangsa. Kita tidak bisa dan 

tidak boleh melihat orang-orang itu sebagai musuh. Kita tidak boleh melawan mereka. 

Mereka adalah jiwa-jiwa yang berharga yang ditebus Yesus. 

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

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

yang dikatakan Robert, kita tidak melawan orang-orangnya, tapi melawan pemerintah-

pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di 

udara (Ef 6:12). 

Walaupun kuasa jahat menguasai seseorang kita harus ingat bukan orangnya yang 

kita perangi. Bahkan saat kita harus menegur seseorang dalam kasih, kita harus memiliki 

sudut pandang yang jelas. Walaupun musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, kita harus 

ingat setan bergerak melalui orang-orang yang ada di bumi.  

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

seperti ular dan tulus seperti merpati (Mat 10:16) dengan kata lain, militan dalam dunia 

roh, tapi penuh buah roh di bumi. 

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

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

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

kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam 

berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa; dalam kemurnian hati, pengetahuan, 

kesabaran, dan kemurahan hati; dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik; dalam 

pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah; dengan menggunakan senjata-senjata 

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



Senjata kita adalah kebenaran. 

Senjata kita terdiri atas unsur ketekunan, 

kesabaran, kasih yang murni, kebenaran 

dan kuasa Tuhan, yang dalam dunia roh, 

sangat berkuasa.  

“... karena senjata kami dalam 

perjuangan bukanlah senjata duniawi, 

melainkan senjata yang diperlengkapi 

dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk 

meruntuhkan benteng-benteng. Kami 

mematahkan setiap siasat orang dan 

merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang 

pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menakluk-kannya kepada 

Kristus..” (II Kor 10:4-5). 

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

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

tangan kita, kita melaksanakan hukuman yang tertulis atas musuh-musuh iman kita. Bumi 

dan semua yang akan di dalamnya adalah milik Tuhan dan Dia ingin memilikinya. 

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

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

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

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

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

membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa 

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

Tujuan Tuhan adalah membangkitkan kembali tingkat penyembahan yang 

dilakukan Daud di pondoknya untuk dipakai sebagai alat peperangan di hari-hari terakhir 

ini untuk merebut bangsa-bangsa di bumi. Kata “memiliki” berasal dari bahasa Ibrahi 

yaresh, yang berarti mendiami suatu tempat dengan menyingkirkan penghuni lamanya dan 

menguasai seluruh tempat itu dan bisa juga berarti menguasai, mewarisi, dan 

mengeluarkan. Dalam hal ini akan terjadi dengan cara menegakkan kembali pujian dan 

penyembah-an yang dilakukan Daud dalam Pondoknya. 

 

 



Menjadi Pendoa Syafaat yang Menyembah 

Tuhan mulai melepaskan beban-Nya 

kepada siapa saja di bumi yang mau 

meresponi Dia. Beban ini akan melahirkan 

doa syafaat. Doa syafaat harus melibatkan 

penyembahan supaya kehendak Tuhan 

terlaksana.  

John Dickson menulis, Tahun 1987 

Chuck Pierce baru berada di gereja kami 

setahun lebih, Orangnya menarik, agak aneh 

tapi menyenangkan sebagai seorang nabi, tapi 

tidak memaksa atau keras. Dia terlihat dalam pelayanan yang ada di kotanya yang 

menyelundupkan Alkitab ke negara-negara Tirai Besi. Kami bisa melihat ada sesuatu yang 

berbeda dalam roh dan hikmatnya, tapi jujur sedang dibagikan. Alkitabnya sepertinya 

begitu hidup bagi dia, sedang bagi kami semua pewahyuan yang dikatakannya seperti 

tersembunyi. Karena tahu dia adalah seorang yang suka berdoa, gembala kami memintanya 

mengadakan sesi pengajaran bersambung tentang doa syafaat selama enam minggu. Sesi 

pengajaran itu diadakan pada Kamis malam dan saya harus memimpin pujian bagi sesi 

pengajaran itu. Bayangkan, satu jam sesi pengajaran tentang doa syafaat selama enam 

minggu! Astaga. Memikirkan hal ini saja membuat saya bersyafaat, “Tuhan, tolong, aku 

tidak bisa bertahan selama enam minggu. Aku bisa berada di rumah membereskan lemari 

kaus kakiku, atau apa-apa saja!” Oh, tapi bersyukurlah dalam segala hal. Jadi pada hari 

Kamis saya mau pergi lagi seperti orang yang mau menghadapi hukuman. Walaupun sikap 

saya pada malam pertama itu tidak seperti biasanya saat saya memimpin pujian, hati saya 

mulai terbuka pada orang ini saat dia membukakan mata kami tentang panggilan yang ada 

dalam hati Tuhan bagi mereka yang mau menanggapi panggilan-Nya sebagai pendoa 

syafaat. Dan dengan berlalunya waktu, yang membuat saya heran (dan Chuck) saya mulai 

mengerti apa yang dikatakannya. 

Lalu, sesuatu yang lebih aneh lagi terjadi, 

dia membawa kami keluar dari gedung gereja 

untuk berdoa. Kami menyewa lantai tertinggi di 

kota kami, sebuah lembaga keuangan. Kami bisa 

melihat ke segala arah saat kami bersyafaat. 

Penyembahan yang kami lakukan di awal 

pertemuan sekarang digabungkan dengan doa 

sepanjang pertemuan. Kami tidak pernah 

berhenti menyembah pada saat kami bersyafaat. 

Dari gedung lembaga keuangan kami pindah ke 



gedung pemerintahan lokal. Kami menyewa ruang pengadilan sebagai tempat pertemuan 

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

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

tertua di kota kami, Gereja Metodis Pertama. Penyembahan dan doa syafaat menjadi 

semakin kuat saat digabungkan. 

Jadi penyembahan di gereja kami mulai mengalami perubahan paradigma. 

Penyembahan kami keluar dari hati kami yang bersyafaat, dari hati Tuhan bagi kota kami. 

Dia akan mengarahkan kami untuk melawan kuasa musuh yang ada di wilayah kami dan 

menguasai pikiran masyarakat di sana. Dalam penyembahan kami, kami akan meninggikan 

nama Tuhan Yesus atas mereka. Paradigma baru tentang pujian penyembahan ini 

membuka pintu bagi pelayanan kenabian ketika kami mendengarkan arahan Tuhan saat 

kami bersyafaat. Kami mengarahkan kuasa yang diberikan Tuhan pada kami melalui 

penyembahan ke medan peperangan. Terjadi perubahan besar. Gereja kami percaya pada 

kuasa doa, kami mengadakan pertemuan doa, dan berdoa sepanjang kebaktian dan 

sebagainya, tapi syafaat adalah aspek lain dari doa yang berbeda dari yang kami kenal 

selama ini. Apa bedanya? 

Dia Menjadi Perantara Bagi Kita   

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

tengah-tengah kelompok yang berbeda untuk menyatukan perbedaan.” Ini yang dilakukan 

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

manusia, yang berdosa. Dosa ini telah menciptakan jurang pemisah antara Tuhan dan 

manusia. Yesus sering berdoa bagi umat manusia, tapi doa syafaatnya adalah doa yang 

menjembatani jurang pemisah; karenanya Yesus harus memulihkan penyebab jurang 

pemisah itu yaitu dosa manusia. Tuhan telah menciptakan harga bagi dosa manusia adalah 

maut, jadi untuk mendamaikan kedua belah pihak dan menjembatani jurang itu, Yesus 

membayar harga dosa itu dengan mati di kayu salib. Ini adalah gambaran doa syafaat yang 

sempurna, dan Yesus, tentu saja, dalam Alkitab disebut sebagai pendoa syafaat kita (Rm 

8:34; Ibr 7:25) Dia adalah pendoa syafaat sejati. 

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

kecil tapi tetap saja merupakan bagian dari rencana Tuhan. Dia memanggil kita untuk 

berdiri di tengah-tengah jurang pemisah di antara Dia dan orang yang mau ditebus-Nya. 

Sebagai seorang pendoa syafat kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk 

memulihkan penyebab terjadinya jurang pemisah dan bagaimana menjembataninya. 

Contohnya adalah: mungkin sebelum kebaktian, para pendoa syafaat berkumpul untuk 

mencari Tuhan, berdoa bagi kebaktian, jemaat yang akan datang dan orang yang akan 

melayani. Saat mereka berdoa, Tuhan memberi tahu mereka ada roh ketakutan yang telah 

dilepaskan dan jemaat akan dikuasai oleh roh ketakutan. Ketakutan adalah kebalikan dari 



sifat Tuhan dan jemaat tidak akan bisa bergerak dalam kepenuhan karunia mereka kalau 

mereka ditekan oleh ketakutan. Pendoa syafaat mulai berdoa agar umat Tuhan dilepaskan 

dari ketakutan. Mereka menyatakan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan 

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

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

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

takut sebab Aku menyertai engkau.” (Yes 41:10) 

 

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

menyuruhnya pergi. Mereka memperhatikan otoritas atas roh ketakutan dan menyuruhnya 

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

Dalam penyembahan, Tuhan akan mulai mengarahkan mereka menyanyi lagi yang 

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

menguasai seluruh jemaat. Kemudian untuk mengetahui apakah tugas mereka sudah 

selesai atau belum, pendoa syafaat biasanya bergerak dalam karunia membedakan roh (I 

Kor 12:10). Dengan karunia ini, pendoa syafaat dan menyembah dapat mengetahui kapan 

roh itu dipatahkan dan diusir dari jurang pemisah antara Tuhan dan manusia dijembatani. 

Roh ketakutan telah membuat umat-Nya tidak bisa berhubungan secara interaktif dengan 

Dia dan menerima sesuatu dari Dia.  

Kebaktian Penyembahan Dapat Mening-katkan Pesan Profetik 

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

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

urapan yang kuat yang turun pada musik. Penyembahan akan mulai hidup dalam hati 

semua orang. Sebagai contoh, kalau Tuhan berfirman “jangan takut” dan lagu yang 



dinyanyikan menyatakan hal yang sama, kehidupan akan mulai ada dalam diri mereka 

yang menyanyikannya. Akan lahir iman yang berbeda. Mereka tidak akan takut lagi, karena 

tahu Tuhan bersama mereka dalam melewati pencobaan mereka.  

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

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

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

tengah-tengah teriakan pujian kita. Tuhan bangkit. Dia turun melalui penyembahan kita.  

“Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan kepadanya 

akan diiringi rebana dan kecapi, dan Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang 

diayunkan untuk peperangan” (Yes 30:32). 

Saat kita memuji Dia, Dia akan melaksanakan hukuman pada musuh-musuh-Nya. 

Penyembahan kitalah yang membuat-Nya bertindak. Amin 

Sumber : “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. 

 

 

 


