


THE RAINBOW OF GLORY #2 

PELANGI KEMULIAAN #2 

THE UNSHAKEABLE COVENANT 

PERJANJIAN YANG TIDAK TERGOYAHKAN 

 

PEMBUKAAN: 

Hari ini adalah hari yang sangat spesial sebab Gereja kita 

di semua kota di Indonesia sedang merayakan Church 

Anniversary (HUT) ke-31. Sudah 31 tahun, Tuhan 

memimpin, menyertai, dan memberkati kita secara 

luarbiasa. Itu sebabnya perayaan ulang tahun ini, bukan 

perayaan biasa, akan tetapi ini adalah The Celebration of 

God's Love / Perayaan Kasih Tuhan yang begitu Besar dan 

nyata kita rasakan menyertai perjalanan gereja kita dari 

sejak pertama kali berdiri, sampai hari ini, kita bisa ada 

sebagaimana kita ada, semuanya semata-mata Kasih 

karunia Tuhan yang begitu besar.  

 

Sebelum perayaan HUT hari ini, selama 3 hari berturut-

turut kita juga baru Saja selesai mengadakan UC 

(Unlimited Conference), dengan tema: Revival in the 

Midst of Crisis (Revival di Tengah Kebangunan Rohani). 



Dan sungguh-sungguh setiap Firman Tuhan yang 

disampaikan jadi Berkat yang sangat besar; bahkan jadi 

rhema yang sangat penting untuk kita tangkap bersama-

sama, sehingga kita bisa masuk dalam gelombang 

kegerakan babak berikutnya yang Tuhan akan kerjakan di 

Gereja kita. 

 

Itu sebabnya, kita perlu menyiapkan hati dan pikiran kita 

dengan sungguh-sungguh untuk menerima Firman Tuhan 

hari ini, sehingga kita semua bisa menerima Berkat Tuhan 

sementara kita semua seluruh jemaat Keluarga Allah 

merayakan ulang tahun kita, dan juga menangkap 

Impartasi Kegerakan yang Tuhan akan kerjakan di Gereja 

kita. Are you ready?! Apakah anda Siap?! 

 

I. MEMBANGUN MEZBAH AKAN MEMBUKA PINTU BAGI 

KITA UNTUK BISA MASUK DALAM PERJANJIAN DENGAN 

TUHAN.  

Apakah anda Masih ingat khotbah Minggu lalu?  

Ketika Nuh membangun Mezbah dan Mempersembahkan 

Korban bagi Tuhan, maka kutuk yang seharusnya 

menimpa mereka di masa depan dipatahkan! 



Ketika Daud membangun Mezbah dan 

Mempersembahkan Korban bagi Tuhan, maka tulah yang 

sedang berlangsung, dihentikan! 

 

Itu sebabnya BANGUN MEZBAH BAGI TUHAN dengan 

sungguh-sungguh: Mezbah Doa (Hubungan Pribadi 

dengan Tuhan), Mezbah Pujian Penyembahan (Pondok 

Daud), Mezbah Ucapan Syukur; Bahkan Korban 

Persembahan bagi Tuhan!!! 

 

Kejadian 8:20-21.  20 Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi 

TUHAN; dari segala binatang yang tidak haram dan dari 

segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa 

ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas 

mezbah itu. 21 Ketika TUHAN mencium persembahan 

yang harum itu, berfirmanlah TUHAN dalam hati-Nya: 

"Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, 

sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak 

kecilnya, dan Aku takkan membinasakan lagi segala yang 

hidup seperti yang telah Kulakukan. 

 



Kejadian 9:11 Maka Kuadakan PERJANJIAN-KU dengan 

kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan 

dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air 

bah untuk memusnahkan bumi." 

 

Jadi karena Nuh mendirikan Mezbah dan 

Mempersembahkan Korban bagi Tuhan, maka Tuhan 

memberikan sebuah Perjanjian dengan Nuh (Noahic 

Covenant); dan sebagai Tanda Perjanjian-nya adalah: 

Busur Tuhan di awan - Pelangi! The Rainbow of Glory! 

 

Kalau kita memahami tentang Perjanjian yang dibuat oleh 

Tuhan ini, maka kita tidak perlu khawatir dengan Pandemi 

yang untuk satu masa diijinkan melanda seluruh Dunia 

pada jaman kita sekarang ini.  

 

Memang karena dosa manusia begitu besar, maka ada 

tulah, ada malapataka, ada penyakit menular, ada 

pendemi yang diijinkan terjadi; akan tetapi semuanya ini 

tidak setimpal dengan dosa-dosa kita, tidak sebanding 

dengan kesalahan kita.  



Mengapa? Sebab Anugerah Tuhan diberikan! Kasih 

karuniaNya dicurahkan!  

 

Oleh karena itu, saya ajak kita sungguh-sungguh Bangun 

Mezbah bagi Tuhan dan Bawa Korban yang berkenan bagi 

Tuhan! Mezbah itulah yang menyenangkan hati Tuhan; 

dan Tuhan akan bawa kita masuk dalam Perjanjian (sama 

seperti yang dialami Nuh)! 

 

Ini adalah Perjanjian yang akan membatalkan tulah, 

mematahkan kutuk, menghentikan malapetaka, dan 

mengubahnya menjadi anugerah, kasih karunia, dan 

kesaksian besar bagi kita semua! 

 

II.INILAH RHEMA YANG KEMARIN KITA TERIMA PADA 

WAKTU UC (UNLIMITED CONFERENCE) 2020: RHEMA 

APOSTOLIC MOVEMENT! 

 

Sejak 2 tahun yang lalu, saya terus-menerus membagikan 

kepada kita semua rhema tentang Prophetic 

Movement/Kegerakan Profetik, sehingga selama 2 tahun 

ini, kita belajar bagaimana Bergerak Secara Profetik (Doa 



Profetik, Deklarasi Profetik, Menaburkan Benih Profetik, 

Mengikuti Pesan Profetik Tuhan, dst).  

Anda sendiri bisa menyaksikan bagaimana sebuah gereja 

yang diperlengkapi dengan kegerakan profetik sungguh-

sungguh mengalami perubahan yang luarbiasa: tuntunan 

ilahi Tuhan begitu nyata, demonstrasi kuasa dan mujizat 

begitu mencolok, dan banjir mujizat terjadi.  

2 tahun ini kita benar-benar mengalami percepatan 

Rohani secara luarbiasa, yang belum pernah terjadi 

sebelumnya dalam sejarah 30 tahun Gereja kita. Dan ini 

baru Dasar Prophetic Kenabian yang ditanam Tuhan.  

 

Akan tetapi saya merasakan mulai tahun 2020 ini, Tuhan 

sedang memperlengkapi Gereja kita dengan sebuah 

dimensi baru kegerakan yang belum pernah kita alami 

sebelumnya, yaitu: Apostolic Movement atau Gerakan 

Apostolik.  

 

APA ITU APOSTOLIC MOVEMENT? 

Jadi Gerakan Apostolik ini berbicara tentang suatu 

Movement / Gerakan Pengutusan orang-orang percaya 

untuk mengerjakan Misi Kerajaan Allah.  



Misi Kerajaan Allah apa itu? Jelas sekali: Lukas 19:10 Sebab 

Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan 

yang hilang." 

 

Matius 28:18-20 18 Yesus mendekati mereka dan berkata: 

"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di 

bumi. 19 Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa 

murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan 

Anak dan Roh Kudus, 20 dan ajarlah mereka melakukan 

segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan 

ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai 

kepada akhir zaman." 

Dengan kata lain, Gerakan Apostolik ini adalah sebuah 

gerakan pengutusan orang-orang percaya untuk 

menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang dan menegakkan 

Kerajaan Allah di Bumi seperti di Surga! 

 

Saya ingin bagikan kepada kita semua apa yang saya 

percaya saya terima dari Tuhan: Gereja Keluarga Allah 

dipanggil untuk menjadi Gereja Apostolik! 

 



Gereja Keluarga Allah dipanggil di garis terdepan untuk 

memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa, dan 

memperluas Kerajaan Allah, mengambil wilayah demi 

Wilayah, sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah 

mengaku Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru 

Selamat.  

 

SAYA PERCAYA: INILAH PERJANJIAN YANG TUHAN 

TAWARKAN KEPADA KITA: BANGKITLAH, MENJADI 

TERANGLAH! MAKA YESAYA 60 AKAN TUHAN 

MANIFESTASIKAN NYATA DALAM HIDUP KITA! 

 

Bagian kita: Bangkitlah Selamatkan Jiwa! Bangkitlah 

Jadikan semua bangsa murid Kristus! Bangkitlah 

gembalakanlah domba-dombaNya! Bangkitlah jadi terang 

dan garam Dunia! 

 

Bagian Tuhan: Maka Tuhan yang akan memastikan Yesaya 

60 tergenapi dalam hidup kita:  

 

 



III. KETIKA TUHAN MEMBUAT PERJANJIAN, MAKA 

TUHAN SANGAT SERIUS DENGAN PERJANJIAN-NYA. 

 

Kejadian 9:11-17.   11 Maka Kuadakan PERJANJIAN-KU 

dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang 

akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi 

air bah untuk memusnahkan bumi." 12 Dan Allah 

berfirman: "Inilah tanda PERJANJIAN yang Kuadakan 

antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, 

yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk 

selama-lamanya: 13 BUSUR-KU Kutaruh di awan, supaya 

itu menjadi tanda PERJANJIAN antara Aku dan bumi.  14 

Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi dan 

busur itu tampak di awan,  15 maka Aku akan mengingat 

PERJANJIAN-KU yang telah ada antara Aku dan kamu serta 

segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, 

sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk 

memusnahkan segala yang hidup. 16 Jika busur itu ada di 

awan, maka Aku akan melihatnya, sehingga Aku 

mengingat PERJANJIAN-KU yang kekal antara Allah dan 

segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di 

bumi." 17 Berfirmanlah Allah kepada Nuh: "Inilah tanda 

PERJANJIAN yang Kuadakan antara Aku dan segala 

makhluk yang ada di bumi.” 



Coba perhatikan: Ada satu kata yang terus menerus 

diulang-ulang sepanjang ayat yang kita sudah baca tadi, 

yaitu kata “PERJANJIAN”. 

 

Hampir di setiap ayat, Tuhan berkata kepada Nuh tentang 

perjanjian ini. 

 

Percayalah di buku agendaNya Tuhan, janji demi jani 

Tuhan dalam hidup saudara dan saya sudah tercatat di 

sana. Tuhan serius terhadap janji dan firmanNya. Apa yang 

keluar dari mulutNya pasti Tuhan kerjakan!  

 

Ulangan 7:9  Sebab itu HARUSLAH KAUKETAHUI, BAHWA 

TUHAN, ALLAHMU, DIALAH ALLAH, ALLAH YANG SETIA, 

YANG MEMEGANG PERJANJIAN dan kasih setia-Nya 

terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang 

pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan, 

 

TIDAK ADA YANG BISA MENGHALANGI JANJI TUHAN 

TERGENAPI DALAM HIDUP KITA. 



Yesaya 54:10 SEBAB BIARPUN GUNUNG-GUNUNG 

BERANJAK DAN BUKIT-BUKIT BERGOYANG, tetapi kasih 

setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu dan PERJANJIAN 

DAMAI-KU TIDAK AKAN BERGOYANG, firman TUHAN, 

yang mengasihani engkau. 

COVID-19 TIDAK BISA MENGHALANGI JANJI TUHAN 

TERGENAPI DALAM HIDUP KITA! 

VIRUS CORONA BISA MERUSAK BANYAK AGENDA 

MANUSIA, TETAPI TIDAK BISA MERUSAK AGENDA TUHAN! 

Agenda yang mana? AGENDA BAHWA TAHUN 2020 

ADALAH TAHUN KEMULIAAN TUHAN! 

d.KEGELAPAN BOLEH BERUSAHA MENGHALANGI, TETAPI 

TERANG TUHAN TIDAK AKAN TERHALANG! 

Saat Tuhan sudah berjanji, maka iblis dan kuasa kegelapan 

akan berusaha keras untuk mengagalkan janji dari Tuhan. 

Dengan dengan situasi belakangan ini: IBLIS BOLEH 

BERUSAHA MENGHALANGI, TAPI TERANG TUHAN AKAN 

MELENYAPKAN SEMUA PENGHALANG! 

 

FIRMAN TUHAN SELALU BERHASIL! 



Yesaya 55:11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari 

mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, 

tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan 

akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. 

 

KUNCINYA: BANGKIT DALAM IMAN, MAKA KEMULIAAN 

TUHAN NYATA ATASMU! 

 

YOHANES 11:40 JAWAB YESUS: "BUKANKAH SUDAH 

KUKATAKAN KEPADAMU: JIKALAU ENGKAU PERCAYA 

ENGKAU AKAN MELIHAT KEMULIAAN ALLAH?" 

 

PENUTUP: 

Tuhan belum selesai dengan tahun 2020. Hari ini 

percayalah bahwa Tuhan punya kejutan besar yang akan 

membalikkan segala situasi yang negatif. Kuncinya 

percaya! Percaya bahwa janjiNya tidak bisa dihalangi oleh 

wabah ini. Tahun 2020 adalah The Year of God’s Glory! 


