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A POWERFUL MOVE OF GOD 4 

KEGERAKAN TUHAN YANG DAHSYAT 4 

RISE UP, MIGHTY MEN OF VALOR 

BANGKITLAH, PAHLAWAN YANG GAGAH PERKASA 

 

PEMBUKAAN: 

Kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa inilah 

saatnya Lawatan Allah Dahsyat (God’s Mighty 

Visitation terjadi). Jangan sampai ada yang tidak 

menyadari, jangan sampai ada yg melewatkan, jangan 

sampai ketinggalan. (Katakan dengan keras: Ini momen 

lawatan Allah! Saya tidak boleh ketinggalan! Saya harus 

terima lawatan!).  

 

I. LAWATAN ALLAH SUDAH DIMULAI! 

a. Sadarilah bahwa api lawatan Allah di gereja kita 

sungguh-sungguh sudah dimulai sejak Unlimited 

Conference yang lalu!  

 Yesaya 43:19  Lihat, Aku hendak membuat 

sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, 

belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak 

membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai 

di padang belantara. 
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 Dan berita baiknya: sekarang saatnya Tuhan 

bawa lawatan itu ke level berikutnya: lebih besar, 

lebih dahsyat, dan lebih massive melanda seluruh 

jemaat Keluarga Allah, kota kita tercinta, bahkan 

bangsa dan negara kita Indonesia.  

 Sekali lagi saya berdoa supaya Roh Kudus 

menjamah kita dan membuat kita sungguh-

sungguh sadar bahwa sekaranglah waktunya 

lawatan Allah, dan sekaranglah waktunya kita 

masuk dalam lawatan Allah yang dahsyat ini! 

 

II. PANGGILAN TUHAN: BANGKITLAH, PAHLAWAN 

YANG GAGAH PERKASA! 

a. Itu sebabnya Tuhan memanggil kita untuk bangkit 

menjadi Pahlawan!  

 Yoel 3:9-10 9 Maklumkanlah hal ini di antara 

bangsa-bangsa: bersiaplah untuk peperangan, 

gerakkanlah para pahlawan; suruhlah semua 

prajurit tampil dan maju!  10 Tempalah mata 

bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau 

pemangkasmu menjadi tombak; baiklah orang 

yang tidak berdaya berkata: "Aku ini pahlawan!” 
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 JADI SIAPA YANG DIMAKSUDKAN FIRMAN 

TUHAN SEBAGAI PAHLAWAN? SIAPA PAHLAWAN 

YANG DISURUH UNTUK BANGKIT? 

 Dengarkan baik-baik pesan Tuhan ini: Baiklah 

orang yang tidak berdaya berkata: AKU INI 

PAHLAWAN! 

b. Dengan kata lain, yang harus bangkit jadi pahlawa 

bukan hanya Ps Obaja atau Ps Jonatan saja, tapi KITA 

SEMUA HARUS BANGKIT DALAM KESATUAN 

MENJADI PAHLAWAN ALLAH! 

 Jangan sampai di gereja ini, yang bangkit jadi 

pahlawan hanyalah pada Staff Gembala dan KKS 

nya saja! 

c. Saya percaya tidak kebetulan pesan Tuhan ini 

disampaikan tepat pada Momen Sumpah Pemuda.  

 Hari ini spesial sekali, sebab hari ini kita juga 

memperingati hari Sumpah Pemuda. Sumpah 

Pemuda menjadi moment manis yang dikenang 

sampai hari ini sebab momen ini begitu penting 

dalam sejarah kemerdekaan. 

 Saat mereka berkumpul jadi satu, mungkin 

musuh awalnya tidak terlalu khawatir. Sejarah 

mencatat kemungkinan acara tersebut dihadiri 

sekitar 700 orang tetapi yang terdaftar resmi di 
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daftar hadir hanya  82 orang. Tentunya jumlah ini 

sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah 

rakyat Indonesia. 

 Artinya, kalau kita semua komit untuk bangkit 

bersama dalam kesatuan berjuang supaya 

lawatan Tuhan terjadi untuk kota dan bangsa kita 

Indonesia, maka akselerasi rohani (percepatan 

rohani) akan terjadi, Indonesia akan mengalami 

Lawatan Allah Dahsyat, sampai Indonesia Penuh 

Kemuliaan Tuhan.  

 Pertanyaannya: Kita bangkit jadi Pahlawan 

untuk apa? Apa yang harus kita lakukan sebagai 

Pahlawan? Bagaimana cara kita berjuang supaya 

Lawatan Allah Dahsyat itu sungguh-sungguh 

terjadi?! 

 

III. BAGAIMANA CARA KITA BERJUANG SUPAYA 

LAWATAN ALLAH DAHSYAT ITU SUNGGUH-

SUNGGUH TERJADI? 

Yoel 3:9 Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-

bangsa: bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah 

para pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil dan 

maju!   

1. MAKLUMKANLAH DEKLARASI PROFETIK! 
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a. Momen Sumpah Pemuda adalah “momen 

profetik” yang dilakukan oleh nenek moyang kita, 

para pahlawan bangsa, untuk bangkit bersatu 

melawan penjajah dan memperjuangkan 

kemerdekaan.  

 Berikut ini isi sumpah pemuda yang dibacakan 

di Jakarta pada 28 Oktober 1928: 

Sumpah Pemuda 

Kami putra dan putri Indonesia mengaku 

bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia 

Kami putra dan putri Indonesia mengaku 

berbangsa yang satu, bangsa Indonesia 

Kami putra dan putri Indonesia menjunjung 

bahasa persatuan, bahasa Indonesia 

 Itu sebabnya saya ajak kita untuk bangkit 

menjadi pelaku Firman Tuhan (yang minggu lalu 

sudah kita pelajari) yaitu mulai Memaklumkan 

Deklarasi Profetik kita secara bersama-sama 

dalam kesatuan! 

 Pastikan perkataan mulut kita adalah 

Deklarasi Profetik Lawatan Allah, dan bukan 

kebimbangan atau keraguan.  

b. NUBUATKAN JANJI FIRMAN TUHAN.  
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 Tuhan suruh Yehezkiel untuk menubuatkan 

supaya tulang-tulang kering itu hidup kembali. 

Dan ketika Yehezkiel menubuatkan perkataan 

Firman itu, maka sesuatu mulai terjadi: ada suara 

berderak-derak dan tulang-tulang itu mulai 

bersatu kembali, kemudian urat mulai muncul, 

kemudian daging mulai mucul, kemudian 

ditutupi oleh kulit. Hanya saja memang belum 

hidup kembali. Akan tetapi semuanya ini terjadi 

ketika Yehezkiel menubuatkan janji Firman 

Tuhan itu. 

 Saya ajak kita semua menubuatkan Janji 

Firman Allah bahwa Angin Roh Kudus sedang 

berhembus di tengah-tengah kita. 

 Mari kita perkatakan… mari kita nubuatkan… 

mari kita maklumkan deklarasi profetik kita… 

bahwa sekaranglah waktunya angin Roh Revival 

yang dahsyat seperti yang pernah terjadi 2000 

tahun yang lalu pada Hari Pentakosta, sekali lagi 

akan berhembus dan membawa Lawatan Allah 

dahsyat di tengah-tengah kita! 

c. Itu sebabnya gereja kita akan MEMBANGUN 

PONDOK DAUD UNTUK MEMAKLUMKAN 

DEKLARASI PROFETIK ini bersama-sama! 

 Kita bersyukur selama 10 tahun gereja kita di 
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Solo sudah berhasil mengadakan Pondok Daud 

24 jam non stop! 

 Akan tetapi sejak HUT gereja kita tahun ini, 

Roh Kudus berbicara kuat sekali bahwa ini 

saatnya kegerakan Pondok Daud GELOMBANG 

KEDUA akan terjadi di tengah gereja kita! 

 Kesaksian: 

2. GERAKKAN DAN SURUHLAH SEMUA PRAJURIT 

UNTUK TAMPIL DAN MAJU! 

a. Itu sebabnya penting sekali bagi kita untuk 

menggerakaan semua tentara Allah untuk tampil 

dan maju membangun Pondok Daud ini! 

 Tuhan berbicara kuat sekali kepada Ps Obaja 

dan Ps Jonatan untuk menggerakkan semua 

Pembicara, Staff Gembala, Kepala Divisi, Ketua 

Departemen, KKS, Peltu dan seluruh jemaat 

untuk bangkit menjadi pahlawan Allah dan 

tampil maju membangun Pondok Daud.  

 Dan saya percaya bahwa semua jemaat 

Keluarga Allah di tempat ini adalah tentara 

Allah yang gagah perkasa, seperti bangsa Israel 

yang ada di bawah pimpinan Yosua yang bisa 

menaklukkan Tanah Perjanjian.  

- Yosua 1:16-18 16 Lalu mereka menjawab 
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Yosua, katanya: "Segala yang kauperintahkan 

kepada kami akan kami lakukan dan ke 

manapun kami akan kausuruh, kami akan 

pergi; 17 sama seperti kami mendengarkan 

perintah Musa, demikianlah kami akan 

mendengarkan perintahmu. Hanya, TUHAN, 

Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti Ia 

menyertai Musa. 18 Setiap orang yang 

menentang perintahmu dan tidak 

mendengarkan perkataanmu, apapun yang 

kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum 

mati. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah 

hatimu!” 

 1 Tawarikh 12:21-22 21 Mereka ini membantu 

Daud melawan gerombolan, sebab mereka 

semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah 

perkasa dan kepala dalam tentara. 22 Dari hari 

ke hari orang datang kepada Daud untuk 

membantu dia sehingga mereka menjadi tentara 

yang besar, seperti bala tentara Allah. 

- 21 They helped David against the band of 

raiders, for they were all mighty men of valor, 

and were captains in the army. 22 For day by 

day men came to David to help him, until there 
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was a great army like the army of God. (1 

Chronicles 12:16-22) 

b. Saya berdoa dan percaya bahwa apa yang 

Tuhan lakukan pada Daud, juga Tuhan kerjakan 

bagi gereja kita:  

 Dari hari ke hari Tuhan mengirimkan dan 

membangkitkan mighty men of valor / para 

pahlawan yang gagah perkasa, sehingga 

pasukannya menjadi banyak sekali dan kuat 

sekali, sampai akhirnya Daud bisa menjadi raja 

atas seluruh Bangsa Israel.  

 Saya percaya dari hari ke hari Tuhan juga 

mengirimkan dan membangkitkan Jendral Doa 

Pujian Penyembahan yang gagah perkasa di 

tengah-tengah kita, sehingga pasukan kita 

menjadi banyak sekali, Pondok Daud bisa 

dibangun semakin solid: 

 Ini butuh komitmen yang luarbiasa dari semua 

pemimpin, KKS, peltu dan jemaat. Tapi inilah 

harga yang harus kita bayar supaya lawatan Allah 

dahsyat terjadi. 

 Kesaksian:  

3. TEMPALAH MATA BAJAKMU MENJADI PEDANG 

DAN PISAU-PISAU PEMANGKASMU MENJADI 
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TOMBAK UNTUK SELAMATKAN JIWA-JIWA YANG 

TERHILANG. 

a. Yoel 3:10 Tempalah mata bajakmu menjadi 

pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi 

tombak; baiklah orang yang tidak berdaya berkata: 

"Aku ini pahlawan!” 

 Para Pahlawannya Tuhan, dengarkan baik-

baik pesan Tuhan ini: Bangkitlah, Tempalah 

mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau 

pemangkasmu menjadi tombak, bebaskan pada 

tawanan! Selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang! 

 Itu sebabnya saya ajak semua pahlawan Allah 

di tempat ini: BANGKIT!  

 

PENUTUP: 

Kerahkan segenap kekuatan! Para pahlawannya Allah, 

bangkitlah dan majulah di garis terdepan dalam 

kegerakan Tuhan.  


