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END TIME APOSTOLIC MOVEMENT #1 
KEGERAKAN APOSTOLIK AKHIR JAMAN #1 

APOSTOLIC MANDATE - MANDAT APOSTOLIK 
 
 
PEMBUKAAN: 
Bulan September lalu, gereja kita baru saja memasuki 
usia yang baru, yaitu 31 tahun. Saya yakin bukan hanya 
usia yang bertambah, tetapi juga pengurapan Tuhan 
atas gereja kita serta bertambah juga kepercayaan yang 
Tuhan percayakan kepada kita semua. Itu sebabnya di 
saat UC kemarin, Tuhan mulai membukakan kepada 
gereja kita satu dimensi yang baru, yaitu Kegerakan 
Apostolik. 
 
Mungkin bagi hampir sebagian besar jemaat, istilah 
apostolik adalah sesuatu yang benar-benar baru. 
Ditambah lagi, mungkin belum semua jemaat yang 
mengikuti sesi-sesi dalam UC September yang lalu. Itu 
sebabnya saya sangat mendorong semua jemaat agar di 
UC tahun-tahun ke depan, anda bisa sungguh-sungguh 
memperjuangkan untuk ikut. Kenapa? Karena UC 
bukan hanya bicara tentang kemeriahan perayaan, 
tetapi yang paling penting adalah MENERIMA 
IMPARTASI PENGURAPAN DAN RHEMA! 
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Kalau anda tidak menerima impartasi rhema dan 
pengurapan, maka anda akan ketinggalan untuk 
menangkap sesuatu dari Tuhan. 
 
Saya berdoa supaya anda semua jangan ada yang 
ketinggalan apalagi tertinggal. Ayo semuanya bangkit 
dan responi semua kegerakan Tuhan dengan maksimal. 
Itu sebabnya saya ajak selama sekian minggu ke depan 
ini, mari sungguh-sungguh buka hati dan konsentrasi, 
sehingga anda bisa menangkap arah kegerakan baru 
yang Tuhan kerjakan di gereja kita. 
 
Dan Kegerakan Apostolik ini akan menjadi kegerakan 
utama dan besar, sama seperti Tuhan pernah 
memberikan kepada kita rhema tentang Pondok Daud 
maupun rhema tentang kegerakan profetik. Itu 
sebabnya anda pastikan untuk menangkapnya dengan 
segenap hati. 
 
I. TUHAN SEDANG MEMBAWA GEREJA KITA MASUK 
DALAM DIMENSI APOSTOLIK. 
 
Tuhan sedang menyingkapkan rhema tentang 
kegerakan Apostolik. 
 
Pada ulang tahun gereja kita atau saat UC 2 tahun lalu, 
Tuhan memberikan kado ulang tahun yang sangat 
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special untuk gereja kita, yaitu RHEMA TENTANG 
KEGERAKAN PROFETIK. 
 
Dan sekarang memasuki usia yang ke 31, Tuhan mau 
beri satu kado special lagi untuk kita. Tuhan sedang 
memperlengkapi Gereja kita dengan sebuah dimensi 
baru kegerakan yang belum pernah kita alami 
sebelumnya, yaitu: Apostolic Movement atau Gerakan 
Apostolik.  
 
Efesus 2:19-20 19 Demikianlah kamu bukan lagi orang 
asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari 
orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, 
20 yang DIBANGUN DI ATAS DASAR PARA RASUL DAN 
PARA NABI, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 
 
Ternyata 'Keluarga Allah' seharusnya dibangun atas 
Dasar para Rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus 
sebagai batu penjuru.  
 
Rasul dalam bahasa Inggris disebut Apostle. 
Nabi dalam bahasa Inggris disebut Prophet. 
Apostle dan Prophet inilah akar kata dari Apostolik dan 
Profetik. 
Ketika Paulus merintis gereja mula-mula di berbagai 
wilayah, Paulus membangun gereja itu dengan 2 dasar 
ini: GEREJA YANG APOSTOLIK DAN PROFETIK, yaitu 
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gereja yang bersifat kerasulan, tetapi di saat yang sama 
juga gereja yang bergerak dalam dimensi kenabian. 
NABI adalah orang yang dipakai sebagai penyambung 
lidah dari Tuhan yang menyuarakan isi hati Tuhan. 
 
II. TANGKAP API APOSTOLIC MOVEMENT! 
Apostolic berasal dari kata 'Apostle', yang berasal dari 
kata 'apostolos', yang berarti: Rasul, Utusan, Orang 
yang diutus, Delegasi, Duta Besar dengan Tugas Misi 
tertentu.  
 
APOSTLE ini sangat berkaitan dengan PENGUTUSAN 
dan MISI.  
 
Jadi Gerakan Apostolik ini berbicara tentang suatu 
Movement / Gerakan Pengutusan orang-orang 
percaya untuk mengerjakan Misi Kerajaan Allah.  
 
Gereja yang apostolic adalah gereja dengan HATI MISI. 
 
Misi apa? Ya tentunya Misi Kerajaan Allah, yaitu : 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 
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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! 
 
Gereja Tuhan harus menjadi gereja yang apostolic! 
Gereja Tuhan harus memiliki hati misi seperti hati 
Tuhan sendiri! 
 
Sebagai Gereja Tuhan, jangan sampai kita kehilangan 
hati misi!  
 
Ada satu kisah tentang Pos Petugas Penyelamat. 
 
GEREJA MULA-MULA yang dipimpin Rasul mula-mula 
adalah gambaran dari Gereja yang DIBANGUN DALAM 
DASAR KERASULAN DAN KENABIAN. 
 
Di usia ke 31 tahun ini, Tuhan sedang mendorong kita 
untuk belajar kembali dari konsep gereja mula-mula 
yang dirintis oleh para rasul. Mari kita lihat seperti apa 
gambaran gereja mula-mula itu. 
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Kisah 5:12-16.  12 Dan oleh rasul-rasul diadakan 
BANYAK TANDA DAN MUJIZAT di antara orang banyak. 
Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi 
Salomo dalam persekutuan yang erat. 13 Orang-orang 
lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada 
mereka. Namun mereka sangat dihormati orang 
banyak. 14 Dan MAKIN LAMA MAKIN BERTAMBAHLAH 
JUMLAH ORANG YANG PERCAYA KEPADA TUHAN, baik 
laki-laki maupun perempuan, 15 bahkan mereka 
membawa orang-orang sakit ke luar, ke jalan raya, dan 
membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya, 
apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya 
mengenai salah seorang dari mereka. 16 Dan juga orang 
banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang 
berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang 
sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan 
mereka semua disembuhkan. 
 
Gereja mula-mula adalah gereja yang bergerak dalam 
DIMENSI APOSTOLIC DAN PROFETIK. 
 
Dan saat ini Tuhan sedang membangkitkan Gereja kita 
untuk menjadi Gereja Apostolik dengan Urapan 
Apostolik untuk memberitakan Injil, menyelamatkan 
jiwa-jiwa, dan memperluas daerah Wilayah kekuasaan 
Kerajaan Allah sampai ke ujung Bumi! 
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Pengurapan seperti itu juga dimiliki oleh gereja yang 
dipimpin Ps David Oyedepo di Nigeria. Itu yang 
membuat di tahun 2019 saja, dia berhasil membuka 
lebih dari 5000 gereja di seluruh dunia. Hebatnya 
bahkan di masa pandemi dan lockdown-pun, dia sudah 
berhasil membuka lebih dari 5000 Gereja di tahun 
2020 ini saja, dan sekarang sedang mengejar ke angka 
10.000 Gereja di tahun 2020 saja. 
 
III. PENGURAPAN APOSTOLIK DIBERIKAN KEPADA 
ORANG YANG SIAP MERESPONI MANDAT APOSTOLIK! 
 
Saya ingin bagikan kepada kita apa yang Tuhan katakan: 
Gereja Keluarga Allah dipanggil untuk menjadi Gereja 
Apostolik! Gereja kita menerima mandat apostolik! 
 
Kalau anda rindu menerima pengurapan Apostolik, 
maka anda harus benar-benar menangkap mandat 
Tuhan atas gereja kita! 
 
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.  
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HIDUP DAN PELAYAN PAULUS DIPENUHI DENGAN 
PENGURAPAN KARENA DIA MERESPONI MANDAT 
APOSTOLIK DARI TUHAN. 
 
Tidak diragukan lagi bahwa Paulus adalah rasul 
terbesar dan bisa dikatakan paling sukses di jaman 
gereja mula-mula. 
 
1 Korintus 1:1  Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah 
dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari 
Sostenes, saudara kita, 
 
Satu-satunya alasan Paulus menjadi rasul sekalipun dia 
adalah seorang pengusaha, adalah karena Tuhan yang 
memanggil dia! 
 
Kisah Para Rasul 26:15-19.  15 Tetapi aku menjawab: 
Siapa Engkau, Tuhan? Kata Tuhan: Akulah Yesus, yang 
kauaniaya itu. 16 Tetapi sekarang, bangunlah dan 
berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk 
menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi 
tentang segala sesuatu yang telah kaulihat dari pada-Ku 
dan tentang apa yang akan Kuperlihatkan kepadamu 
nanti. 17 Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini 
dan dari bangsa-bangsa lain. Dan Aku akan mengutus 
engkau kepada mereka, 18 untuk membuka mata 
mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada 
terang dan dari kuasa Iblis kepada Allah, supaya mereka 
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oleh iman mereka kepada-Ku memperoleh 
pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa 
yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan.19 
SEBAB ITU, YA RAJA AGRIPA, KEPADA PENGLIHATAN 
YANG DARI SORGA ITU TIDAK PERNAH AKU TIDAK 
TAAT. 
 
Ini saatnya meresponi mandat dari Tuhan dan masuk 
dalam babak baru kegerakan apostolik yang dahsyat. 
 
Saya sangat percaya mulai HUT Gereja kita ke-31 ini, 
babak baru Sudah dimulai, yaitu: Mandat Apostolik 
Kerajaan Allah sudah diberikan pada Gereja kita.  
 
Ada lagu sekolah minggu berjudul DENGAR DIA 
PANGGIL NAMA SAYA. 
 
Tetapi itu semua tergantung dari jawaban anda akan 
panggilan Tuhan. Saya berdoa kita semua menjawabnya 
seperti refrain lagu sekolah minggu ini: KU JAWAB: YA, 
YA, YA! KU JAWAB YA TUHAN, KU JAWAB YA TUHAN. 
KU JAWAB: YA, YA,YA! 
 
PENUTUP 
Responi mandat dari Tuhan dan terimalah pengurapan 
apostolik yang membuat hidupmu mengalami 
terobosan besar! 
 


