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END TIME APOSTOLIC MOVEMENT #3 
KEGERAKAN APOSTOLIK AKHIR JAMAN #3 

HEART OF APOSTLE - HATI RASUL 
 
 
PEMBUKAAN: 
Bulan ini kita masuk dalam pengajaran rhema penting 
berjudul End Time Apostolic Movement atau Kegerakan 
Apostolik Akhir Jaman. 
Kita menerima mandat bahwa Tuhan mau membawa gereja 
kita menjadi gereja yang apostolik, yaitu gereja yang siap 
diutus Tuhan untuk melakukan Misi Kerajaan Allah untuk 
menyelamatkan jiwa bahkan sampai ke bangsa-bangsa. 
Untuk melakukannya, maka Tuhan menyediakan 
pengurapan apostolic yang minggu lalu sudah kita bahas. 
Hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Hati Rasul. 
 
I. HATI RASUL PAULUS: LOVE GOD WITH PASSION 
(MENGASIHI TUHAN DENGAN SEGENAP HATI) 
 
Filipi 1:21-22    21 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan 
mati adalah keuntungan. 22 Tetapi jika aku harus hidup di 
dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi 
mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. 
 
Kalau kita bicara tentang hatinya Rasul Paulus, maka yang 
paling utama terlihat adalah hatinya yang mengasihi Tuhan 
dengan segenap hati. 
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Tetapi tidak dengan Rasul Paulus. Dia dengan tegas berkata 
bahwa bagi hidupnya, Kristus selalu ada di tempat utama 
dan pertama! 
Saya yakin anda semua cinta Tuhan, tetapi pertanyaannya: 
Apakah cinta Tuhan kita sudah di level segenap?! 
MANDAT APOSTOLIK HANYA AKAN BISA DITANGKAP 
OLEH JEMAAT YANG CINTA TUHAN DI LEVEL SEGENAP! 
Siapa yang mau mengecek di tahap dan level berapa 
cintanya kepada Tuhan? 
 
2 Samuel 23:14-16.  14 Pada waktu itu Daud ada di dalam 
kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada 
waktu itu ada di Betlehem. 15 Lalu timbullah keinginan pada 
Daud, dan ia berkata: "Sekiranya ada orang yang memberi 
aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu 
gerbang!" 16 Lalu ketiga pahlawan itu menerobos 
perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi 
Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya 
dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau 
meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai 
korban curahan kepada TUHAN, 
 
Saya berdoa supaya semua kita tidak menjadi pahlawan 
yang gagal menangkap isi hati Panglima Besar kita. Jadilah 
pahlawan yang dekat dengan Panglima Besar kita dan 
senantiasa bisa menangkap isi hatiNya. 
Karena bagi Paulus, hidup adalah Kristus, maka tidak heran 
Paulus juga membangun tubuh Kristus dengan segenap 
hati. 
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Karena Paulus cinta Kristus, otomatis Paulus juga cinta 
Tubuh Kristus. 
 
Efesus 1:22-23.  22 Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya 
di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada 
jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada. 23 Jemaat yang 
adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi 
semua dan segala sesuatu. 
 
1 Korintus 15:9-10.  9 Karena aku adalah yang paling hina 
dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab 
aku telah menganiaya Jemaat Allah.10 Tetapi karena kasih 
karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, 
dan kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak 
sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari pada 
mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih 
karunia Allah yang menyertai aku.  
 
Dari sini saya tahu kunci keberhasilan pelayanan Rasul 
Paulus bisa luar biasa. Dari sini saya tahu kenapa 
pengurapan Apostolik bisa mengalir dengan deras dalam 
hidupnya: Karena dia cinta Kristus dan Tubuh Kristus. Dia 
cinta Tuhan dan cinta gereja Tuhan. 
Tuhan rasanya ingatkan saya hal ini: kalau saudara mau 
terima pengurapan Apostolik ini dan bisa dipakai Tuhan 
untuk menjadi saksi bahkan mengembangkan gereja Tuhan, 
maka penting untuk saudara memiliki kecintaan akan Tubuh 
Kristus alias gereja Tuhan. 
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II. HATI RASUL PAULUS: LOVE PEOPLE WITH PASSION 
(MENGASIHI SESAMA DENGAN SEGENAP HATI) 
 
Mandat apostolik hanya bisa ditangkap oleh orang yang 
Love God and Love People With Passion. 
Salah satu karakter seorang yang terima mandat dan 
pengurapan Apostolik adalah dia pasti mengasihi sesama 
alias mengasihi jiwa-jiwa.  
 
2 Timotius 3:1-2a.  1 Ketahuilah bahwa pada hari-hari 
terakhir akan datang masa yang sukar. 2a  MANUSIA AKAN 
MENCINTAI DIRINYA sendiri dan menjadi hamba uang. 
 
Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan jangan sampai hanya 
mencintai diri sendiri. 
Perjumpaan Saulus dengan Tuhan mengubah segalanya, 
termasuk hatinya terhadap jiwa-jiwa. 
Tadinya ada orang mati di depannya saja, dia tidak peduli. 
Tetapi sekarang dia bisa melihat bahwa semua manusia itu 
berharga dan berhak untuk menerima kesempatan untuk 
diselamatkan. 
 
Kisah 16:27-33: 27 Ketika kepala penjara itu terjaga dari 
tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia 
menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia 
menyangka, bahwa orang-orang hukuman itu telah 
melarikan diri. 28 Tetapi Paulus berseru dengan suara 
nyaring, katanya: "Jangan celakakan dirimu, sebab kami 
semuanya masih ada di sini!" 29 Kepala penjara itu 
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menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan 
gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. 30 Ia 
mengantar mereka ke luar, sambil berkata: "Tuan-tuan, 
apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat?" 31 
Jawab mereka: "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan 
engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu."  32 Lalu 
mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan 
kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33 Pada jam itu 
juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh 
bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi 
diri dibaptis. 
 
Hari ini kita perlu mengevaluasi hidup Kekristenan kita. 
Coba cek cara kita melihat orang lain. 
Kehendak Tuhan Yesus adalah semua orang diselamatkan! 
  
1 Timotius 2:3-4.  3 Itulah yang baik dan yang berkenan 
kepada Allah, Juruselamat kita, 4 YANG MENGHENDAKI 
SUPAYA SEMUA ORANG DISELAMATKAN dan memperoleh 
pengetahuan akan kebenaran. 
 
PENUTUP: 
Miliku hati yang mengasihi Tuhan dan sesama dengan 
segenap hati. Tangkap mandat apostolic dan terima 
pengurapanNya dan siap diutus dan dipakai Tuhan dengan 
dahsyat! 
 
 
 


