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PENTAKOSTA KETIGA : SICC, INDONESIA 
 

 
Awal tahun 2009, berarti 100 tahun setelah William Seymour 

bernubuat pada tahun 1909, Tuhan berbicara kepada Gembala Pembina 

sesuatu yang sangat kuat dari Wahyu 3:11, "Aku datang segera! Aku 

datang segera!". Gembala Pembina bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa 

yang akan Engkau lakukan? Apa yang harus kami lakukan?" Dan Tuhan 

tidak menjawab. Pertengahan tahun 2009, akhirnya Tuhan menjawab, 

"Aku akan mencurahkan Roh-Ku! Aku akan mencurahkan Roh-Ku." 

Kalau Aku mencurahkan Roh-Ku, maka akan terjadi seperti Yoel 2:28-32, 

yaitu: 

1. Anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa 

(ayat 28-29). 

2. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa, tetapi goncangan-goncangan juga terjadi luar biasa (ayat 30-31). 

3. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan dan mereka yang berseru mereka diselamatkan! Berarti akan 

terjadi penuaian jiwa besar-besaran (ayat 32). 

 

Pentakosta ketiga ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk 

kali yang kedua. Sejak tahun 2013 Gembala Pembina membawa istilah "Pentakosta Ketiga" ini kemana-mana. Di forum-

forum nasional dan internasional. Pada tahun 2015 di Yerusalem, di hadapan para pemimpin dunia dari Gereja 

Pantekosta.  

 

HUBUNGAN ANTARA DAUD DAN PENTAKOSTA 

 

1. Ada hubungan yang erat antara Daud dan Pentakosta, mengapa? Menurut Tradisi Orang Yahudi : 

1. Daud itu lahir dan matinya pada Hari Raya Pentakosta. 

2. Kuburan Daud sekarang ada di bawah upper-room, tempat terjadinya Pentakosta Pertama. 

3. Kamar loteng ini dipercaya sebagai tempat Pondok Daud. 

 

2. Daud Adalah Seorang Pemuji Dan Penyembah 

Alkitab katakan bahwa dia adalah pemazmur yang disukai di Israel. Kitab Mazmur ini adalah kitab nyanyian yang 

terdiri dari 150 pasal. Yang diketahui penulisnya dengan pasti ada 100 pasal. Dari 100 pasal, 73 pasal itu ditulis 

oleh Daud dan sisanya banyak yang menafsirkan bahwa itu banyak yang ditulis oleh Daud, sehingga ada orang yang 

memperkirakan dari 150 pasal yang ditulis oleh Daud itu 100 pasal. 

 

3. Tuhan Menugaskan Daud Untuk Membuat Pondok Daud 
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KAITAN DAUD DENGAN GEMBALA PEMBINA 

 

Gembala Pembina dipanggil oleh Tuhan bukan dengan perkataan, "Niko, kamu harus jadi Pendeta." Tetapi yang Tuhan 

katakan kepada saya, "Kamu akan menjadi alat-Ku untuk merestorasi Pondok Daud." Menurut Pdt. Damaris (alm) 

Gembala Pembina adalah orang yang pertama di Indonesia yang fulltimer di bidang ini. 

 

Setiap kali Gembala Pembina ada di Yerusalem, pasti berkhotbah di hadapan 150 bangsa-bangsa di tempat Jerusalem 

House of Prayer setiap tahunnya. Mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2017, setiap kali Tom Hess memperkenalkan 

Gembala Pembina sebelum naik mimbar, dia selalu berkata begini, "Saya perkenalkan seorang hamba Tuhan yang punya 

hati seperti Daud. Dia seorang pemuji dan penyembah seperti Daud...." 

 

Gereja kita juga diberi DNA oleh Tuhan, yaitu Restorasi Pondok Daud. Telah 29 tahun gereja ini berdiri dan Pondok 

Daud itu kita dapatkan secara profetik. Tetapi 2 tahun yang lalu Tuhan mengangkat ini menjadi satu disiplin ilmu di 

Pentecostal Theological Seminary (PTS), yaitu "The Niko Njotorahardjo Chair for the Restoration of the Tabernacle of 

David. Prayer, Praise and Worship". Chair di PTS  yang umurnya 130 tahun ini hanya ada 5 orang dan saya hanya satu-

satunya orang Asia. Dari 5 orang ini yang masih hidup tinggal 2 orang, termasuk saya sedangkan yang lainnya sudah 

meninggal. Ini adalah satu penghargaan yang luar biasa dan Saudara harus tahu ini. Itu bukan untuk saya tetapi Tuhan 

yang beri! ini sesuatu yang luar biasa, karena itu kita ada hubungan yang dekat dengan Daud. Karena itu tidak heran 

kalau istilah Pentakosta Ketiga itu diberikan kepada kita. 

 

Tanggal 25-28 Oktober 2011 ada Empowered 21 Asia yang pertama di SICC. Benar apa yang dilihat oleh Ibu Kristin 

waktu itu, bahwa melalui ini akan menjadi pemicu atau ‘trigger' untuk terjadi Empowered 21 di benua-benua lain. Benar 

bahwa Asia bagi bangsa-bangsa! Indonesia bagi bangsa-bangsa! 

 

Tanggal 14-18 Mei 2012 ada World Pray Assembly yang kedua di SICC. Yang pertama adalah 28 tahun sebelumnya di 

Korea Selatan, di Yoido Plaza yaitu tempatnya Ps. Yonggi Cho dan yang kedua di SICC, di tempat kita. Saudara, saya 

ingat nubuatan dari PS. Cho Yonggi sekitar tahun 2000, "Pendoa syafaat kami melihat bahwa kaki dian di Korea Selatan 

itu pindah ke Indonesia!" Saudara harus tahu bahwa salah satu artinya adalah ini. Tetapi yang kedua, kebangunan rohani 

yang pernah terjadi di Korea, itu juga akan terjadi di tempat ini, di Indonesia! Dan Indonesia bagi bangsa-bangsa! 

 

Tanggal 14-17 Mei 2013, setahun setelah itu ada Empowered 21 Asia di SICC. Dua hari sebelum ini Tuhan berkata 

kepada Gembala Pembina, "Yang Aku maksudkan selama ini dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta 

yang ketiga!". Jadi Pentakosta yang ketiga ini adalah istilah yang Tuhan berikan kepada Gembala Pembina, kepada 

Gereja ini! Peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sekarang ini disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga! 

 

Tahun 2017 seorang hamba Tuhan dari Australia, gembala dari Gereja Planetshakers yang bernama Russel Evans 

mendapat penglihatan tentang Indonesia dan itu banyak, tetapi yang saya tangkap adalah bahwa Api Roh Kudus sedang 

turun di Indonesia! Dari Indonesia muncul awan-awan kemuliaan Tuhan keluar dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan 

dia melihat jutaan anak-anak muda berkobar dalam Api Roh Kudus, mereka cinta mati-matian akan Tuhan Yesus dan 

akan melayani bangsa ini seperti belum pernah terjadi sebelumnya. 

 

Saudara harus tahu akan hal ini, sebab saya percaya apa yang saya khotbahkan hari ini akan ditulis dalam sejarah! Ini 

kronologisnya! Karena itu Tuhan menyuruh saya tahun yang lalu, "Kamu nanti buat di SICC, tanggal 17-20 Juli 2018, 

Empowered 21 Asia dan Global." Sekitar 45 bangsa-bangsa sudah mendaftar untuk menerima Api Pencurahan Roh 

Kudus. Pentakosta Ketiga! Amin. 

 

 

ACTION :  

Mari kita meneladani Gembala Pembina yang memiliki gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan 

seperti Daud. 

 

 

 

Minggu #3, Hal. 2 


