


Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah: Kembali-
lah, hai Israel, perempuan murtad, demikianlah firman TUHAN. Muka-Ku 
tidak akan muram terhadap kamu, sebab Aku ini murah hati, demikianlah 

firman TUHAN, tidak akan murka untuk selama-lamanya.
Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap 

TUHAN, Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang 
asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suara-Ku, 

demikianlah firman TUHAN.”
Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman TUHAN, 
karena Aku telah menjadi tuan atas kamu! Aku akan mengambil kamu, 

seorang dari setiap kota dan dua orang dari setiap keluarga, 
dan akan membawa kamu ke Sion. 

Yeremia 3:12-14

sangatlah mahal harganya. Marilah kita bersedia untuk dimurnikan. 
     Edisi kali ini mengangkat tema “Pelacuran Rohani”, dimana akan diungkapkan
tindakan-tindakan kita sebagai Umat Tuhan yang tanpa sadar, kita sendirilah yang telah 
“melacurkan diri” dan memisahkan diri dari Sang Kekasih Sorga yang setia.  Mari kita 
kembali kepada-Nya, karena Dia menjanjikan pemulihan buat kita semuanya!

   Tahun Perjanjian Tuhan akan segera dige-
napi atas umat dan gereja-Nya di akhir zaman. 
Marilah kita bersiap dan membenahi diri agar 
segera siap menyongsong kedatangan Kristus 
kedua kalinya. Dia datang sebagai Mempelai Pria 
yang menjemput kita sebagai mempelai wanita-
Nya, dan Dia juga datang sebagai Hakim yang akan menghakimi dunia ini, dan terlebih 
dahulu akan menghakimi kita sebagai umat-Nya (1 Pet 4:17). 
   Media Transform tidak ditujukan untuk menghakimi siapapun, karena kami juga 
adalah hamba yang terus menerus dipukul oleh tangan Bapa yang penuh cinta. Tujuan-
Nya hanyalah satu; Mewartakan kebenaran sehingga umat Tuhan dimurnikan, dan makin 
menyadari kebutuhan zaman ini akan KEBANGUNAN ROHANI yang sejati. Kemurnian 
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Mari melayani bersama kami dalam penyebaran Transform 
dengan memberikan persembahan kasih kepada Transform 
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Atau dengan mengisi  kolom iklan 
yang sudah kami sediakan. 

Biarlah suara Keselamatan sampai kepada 
setiap jiwa yang membutuhkannya. 

Ladang menguning, dan siap untuk dituai. 

Editorial

       Sebagai media untuk menyuarakan suara kebenaran dan pemurnian di akhir zaman ini, 
Transform hadir dengan tujuan untuk melayani  semua umat Tuhan secara cuma-cuma 
(FREE) sehingga media ini dapat tersebar untuk semua kalangan dan semua denominasi 
sehingga dapat memberkati semakin banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Tidak 
ada yang ditutupi, semua akan tersingkap untuk memurnikan umat yang dikasihi-Nya!
      Selamat membaca, dan kami percaya, hanya kuasa kebenaran yang dapat membebas-
kan kita semua! (red)
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Bapa sangat mengejar sebuah 
hubungan dengan umat-Nya.
     Iblis tidak akan takut dengan orang 
yang pelayanan, tetapi iblis takut de-
ngan orang yang punya hubungan dan 
keintiman dengan Tuhan. Digambar-
kan dalam Firman-Nya, baik dalam PL 
maupun PB, bahwa Dia adalah seorang 
Mempelai Pria dan kita umat-Nya 
adalah kekasih-Nya, tunangan-Nya 
(2 Kor 11:2), bahkan calon mempelai 
wanita yang akan segera dijemput-
Nya untuk hidup bersama Dia dalam 
kekekalan. Dalam Yeh 16 juga diceri-
takan bagaimana Allah mengambil kita 
dari lumpur dosa yang memalukan, Dia 
mendandani kita sebagai ratu yang can-
tik dan karena pemberian, kasih-Nya, 
lalu kita menjadi sangat cantik dimata-
Nya dan di mata semua orang. Tetapi 
sayang kisah pelacuran, penyelewen-
gan, dan persundalan umat Tuhan se-
lalu terulang kembali.  (Yeh 16:15-16)

 da seorang wanita yang masih sangat muda, dan dia mengenal seorang pria yang pandai merayu. Karena ia
dimabuk oleh cinta, wanita muda ini bersedia untuk tidur bersamanya. Setelah itu, wanita ini merasa bahwa 
tubuhnya sudah cemar sedangkan pria itu segera meninggalkannya begitu saja. Tidak lama kemudian dia mengenal 

lagi seorang pria yang lain lagi dan memintanya untuk tidur bersamanya, wanita ini tidak kuasa menahannya, diapun berpikir “ Toh 
tubuhku sudah cemar, tidak apa-apa jika aku tidur lagi dengan pria ini…”. Tetapi sekali lagi, si pria meninggalkannya pula setelah 
meniduri sang wanita itu. Hal itu berlanjut terus, wanita itu berpikir “ Tidak ada bedanya..aku sudah pernah mengalaminya sekali, 
dua kali, dan tubuhku sudah cemar, tidak ada bedanya melakukannya sekali lagi..” demikian pikirnya, bahwa dia tidak akan dapat 
berubah menjadi orang yang baik dan kudus kembali. Sang wanita terus melakukannya dengan berbagai macam pria sampai 
usianya dewasa dan dia menjadi seorang pelacur.

 
     Sampai pada suatu saat…di sebuah 
desa, dia tertangkap basah sedang ber-
zinah dengan seorang pria  dari desa itu, 
wanita itu diarak keluar desa dan akan 
dilempari batu. Begitu banyak suara-su-
ara dari orang-orang sekitar yang me-
mandangnya dengan hina dan berkata 
bahwa dia hanya sampah masyarakat, 
Tuhan tidak suka wanita sundal, engkau 
harus dibinasakan karena tidak layak!!”
     Tiba-tiba saya terbangun, ternyata saya 
bermimpi..saya bermimpi tentang Ma-
ria Magdalena. Dan masalahnya, saya 
bermimpi menjadi Maria Magdalena, 
yaitu seorang pelacur. Saya betul-betul 
merasa tidak layak dan jiwa saya tidak 
bisa disentuh oleh Tuhan. Saya diijinkan 
mengalami perempuan yang sedang 
berzinah di Yohanes 8 ? “ saya merasa 
sangat tidak layak, tubuh saya sudah ce-
mar, tidak apa dicemarkan lagi!” Walau 
dalam mimpi itu saya pergi ke Sinagog 
dan mendengar Firman Tuhan, tetapi 
saya tidak menyadarinya, saya merasa 
bahwa saya akan tetap menjadi pelacur. 
Lalu datanglah Sesosok yang saya ke-
nal, Kristus Yesus didepan saya. Disana 
ada kepala pasukan, seorang Rabi yang 
juga turut mengajar di Sinagog siap-siap 

melempar batu itu. Dia berkata “dia tidak 
layak diampuni! Dia tidak layak dikasihi!”. 
Yesus hanya terdiam dan menuliskan be-
berapa kata di tanah, bangkit berdiri dan 
berkata “Barangsiapa yang belum pernah 
berbuat dosa, dia boleh melempari wanita 
ini” tidak lama kemudian mereka pergi 
meninggalkan saya, sementara mereka 
pergi dengan mencaci dan mengomel. 
Sebenarnya, merekapun pernah berbuat 
dosa hanya tidak kelihatan, pernah ber-
buat zinah, tetapi tertutupi oleh perbuatan 
baik mereka. 
     Kemudian Yesus memandang saya 
dengan kasih dan tidak menghukum saya, 
“Karena semua sudah pergi, Aku juga ti-
dak akan menghukum kamu, janganlah 
berbuat dosa lagi..”.
     Saudaraku, dengan mudah kita men-
gatakan bahwa kita membenci dosa ini 
dan itu, apalagi dosa kecemaran dan 
perzinahan, persundalan yang sangat 
jelas dibenci oleh Tuhan. Tetapi tanpa kita 
sadari, kita sendirilah pelaku-pelaku 
dosa itu. Menghakimi orang lain dalam 
dosanya memang sangat mudah, tetapi 
mari kita melihat keadaan diri sendiri. 
Marilah dengan berani kita masuk ke tah-
ta kasih karunia-Nya dan menerima kasih 
dan pengampunan Tuhan hari ini.  

Warning!!!

   Terjemahan zinah adalah adultery 
dan pelacuran adalah prostitution 
(NIV) atau sexual immorality (NASB). 
Tuhan menggambarkan perbuatan itu 
sebagai Na’ap (zinah) dan Zanah (lon-
te, lacur)-Ibrani, dimana Na’ap adalah 
persetubuhan yang dilakukan oleh 
seorang laki-laki dengan perempuan 
yang menikah (bersuamikan laki-laki 
lain). Sedangkan Zanah berarti per-
sundalan atau pelacuran. Demikian 
Tuhan sangat membenci perzinahan 
atau persundalan ini, baik dalam jas-
mani maupun rohani. 
     Bangsa-bangsa kafir pada waktu 
itu telah mencemari umat Tuhan den-
gan persundalan kepada dewa-dewa 
asing. Ritual mereka merupakan pesta 
seks untuk menyenangkan ilah mere-
ka dengan harapan mendapatkan apa 
yang mereka doakan. Bayangkan be-
tapa Tuhan sangat cemburu dan marah 
apabila kekasih-Nya telah berpaling 
begitu rupa kepada kekasih yang mati. 
Bangsa Israel tidak memandang ke-
pada PERJANJIAN/ Covenant den-
gan Allah Yahweh yang telah menun-
tun mereka dan mengasihi mereka.

A
Saya akan menceritakan sebuah kisah…

 



Warning!!!

1.Berhala-berhala lain 

Dengan sundalnya yang sembrono itu 
maka ia mencemarkan negeri dan ber-
zinah dengan menyembah batu dan 

kayu.Yer 3:9

Pernahkah suatu bangsa menukarkan 
allahnya meskipun itu sebenarnya bu-
kan allah? Tetapi umat-Ku menukarkan 
Kemuliaannya dengan apa yang tidak 

berguna.Yer 2:11

2.  Upahan

Sesungguhnya, dari yang kecil sampai 
yang besar di antara mereka, semuan-
ya mengejar untung, baik nabi maupun 

imam semuanya melakukan tipu.
Yer 6:13

Dan mereka datang kepadamu seperti 
rakyat berkerumun dan duduk di hada-
panmu sebagai umat-Ku, mereka men-
dengar apa yang kauucapkan, tetapi 
mereka tidak melakukannya; mulutnya 
penuh dengan kata-kata cinta kasih, 
tetapi hati mereka mengejar keuntungan 

yang haram. Yeh 33:31

    Sebuah contoh yang baik dalam 
mengungkap pelacuran umat Tuhan 
dan kasih-Nya adalah dalam kisah 
cinta Hosea dan Gomer dalam kitab 
Hosea. Hosea adalah nabi yang 
hidup pada akhir pemerintahan Yero-
beam II, tahun 786-748 SM. Dimana 
Raja ini berhasil memajukan keraja-
annya, memperluas wilayahnya, dan 
meningkatkan kemakmuran Israel. 
Tetapi sayangnya, semua kemajuan 
ini malah membuat moral bangsa
pilihan Tuhan menjadi menurun, bah-
kan melacur kepada ilah lain. Sedan-
gkan Gomer adalah seorang wanita 
sundal yang dinikahi Hosea dengan 
perintah Tuhan. Walau tentu saja ini 
bukan hal yang mudah buat Hosea, 
Hoseapun taat dan kehidupan perni-
kahannya menjadi sebuah contoh an-
tara Tuhan dengan bangsa Israel. 

     Dari kehidupan pernikahan mereka, 
Allah ingin memperlihatkan bagaima-
na kelakukan dan persundalan 
bangsa Isreal kepada kekasih yang 
lain  dan bagaimana kasih Allah yang 
mengalahkan semua pengkhianatan 
itu. Dari pernikahan mereka, lahirlah 
Yizreel, tetapi sayang sekali anak 
kedua dan ketiga; Lo Ruhama dan 
Lo Ami, diduga kuat, bukanlah anak 
dari Hosea, melainkan anak sundal 
dari hasil persundalan Gomer dengan 
laki-laki lain. Sekalipun Hosea sudah 
mengasihi Gomer dan mengangkat 
kehidupannya menjadi seorang istri 
dalam rumahnya sendiri, tetap saja si 
Gomer, kembali kepada kebiasaan la-
manya, untuk berganti-ganti kekasih. 
Hal ini sangat menyakitkan Hosea, 
seperti halnya hati Tuhan. Mereka 
disesatkan oleh roh perzinahan (Ho-
sea 4:12).

     Pada dasarnya, perzinahan rohani 
hampir sama dengan perzinahan jas-
mani.  Allah mengingatkan kita agar 
kita menjaga diri dari kedua pence-
maran itu (2 Kor 7:1). Hanya saja jika 
di zaman ini, orang akan memandang 
hina seorang yang melakukan perzi-
nahan jasmani karena dosanya diang-
gap kotor dan tidak bermoral, tetapi 
perzinahan rohani juga merupakan 
hal yang kotor dan pengkhianatan 
kita terhadap Kekasih kita. Jangan 
menganggap enteng kedua dosa ini. 
Perzinahan rohani terjadi apabila kita 
mengikatkan diri kita kepada sesuatu/
orang yang bukan Tuhan atau telah 

SANG NABI 
DAN PELACUR

 
 

B erhala adalah ilah lain yang kita 
tempatkan di hati kita, sejajar 
dengan posisi Tuhan atau dia-

tas-Nya. Hal tersebut dapat berupa 
segala sesuatu berupa benda, orang 
yang dikasihi, yang paling diharapkan 
selain Tuhan, atau yang lainnya. 
    Berhala juga dapat berupa hawa 
nafsu kita akan suatu hal tertentu di-
mana kita mengikatkan diri kepadan-
ya, hidup terus-menerus dalam per-
budakan roh jahat yang menguasai 
tubuh, bahkan jiwa dan roh. Dengan 
menyembah berhala ini, maka kita 
sudah tidak setia kepada Kristus. 
Dia menginginkan yang terbaik bagi 
kita, sedang umat Tuhan selalu men-
ganggap jalan Tuhan tidak tepat, dan 
mulai mencari solusi dan “pegangan” 
atau sandaran lain dalam hidupnya. 

P elacuran rohani dapat diidentik-
kan juga dengan “menjual diri 

atau hati” kita kepada yang lain-
nya demi keuntungan pribadi, atau 

lebih parahnya dalam kitab Yeremia, ti-
dak untuk mendapat upah, malah mem-
beri “kesuciannya” dengan cuma-cuma.  
Seorang kekasih tidak lagi mengang-
gap Kekasihnya yang paling berharga, 
tetapi mengejar kepuasannya sendiri 
demi upah. Mungkin kita masih rajin ke 
gereja, mendengarkan Firman Tuhan, 
memuji nama Tuhan, tetapi kita tidak 
mau melakukan Firman Tuhan itu. Iba-
dah hanya dirasakan sebagai “hiburan” 
dan sepulangnya dari sana, kita segera 
melupakan kehendak Allah dalam hidup 
kita. Ibadah adalah sebuah alasan un-
tuk mendapat keuntungan, “Aku kan su-
dah rajin ke gereja, menyembah Tuhan, 
sudah sepantasnya Tuhan memberikan 
aku berkat yang melimpah!”, atau “Aku 
kan sudah melayani Tuhan puluhan 
tahun, mengapa masalahku ini belum 
selesai? Sudah seharusnya Tuhan me-
lunasi hutangku ini..”. 

berubah setia dengan mengikuti illah-il-
lah yang lain. Tidak ada dosa yang lebih 
merusak hubungan kasih kita dengan 
Tuhan, selain dosa ini, sebab Dia Allah 
yang Cemburu (Kel 34:14)



KASIH TUHAN 
MENGALAHKAN DOSA

    Yang paling dibutuhkan dalam se-
buah hubungan sepasang kekasih 
adalah kasih yang tulus. Kristus merin-
dukan kita mengasihinya dengan tulus 
dan dipersiapkan menjadi mempelai 
yang kudus, tanpa cacat. Seorang 
“pelacur rohani” mungkin masih 
dapat terlihat mengasihi Kekasih-
nya, melakukan banyak pelayanan 
yang menyibukkan, tetapi tanpa dis-
adarinya, kita mulai melayani pe-
layanan dan bukannya melayani Tu-
han.  Semua ibadah, doa, dan pelay-
anan menjadi rutinitas dan  tidak ada 
lagi gairah dan cinta. Semua dirasa 
hanya sebagai kewajiban, dan ter-
kadang cenderung membebani juga. 
Firman Tuhan sangat menegaskan 
bagaimana meninggalkan kasih yang 
semula itu merupakan kejatuhan yang 
amat dalam (Wahyu 2:4-5).

     Dalam Yeremia 2:2, Tuhan mengin-
gat bagaimana kasih mula-mula sang 
kekasih yang dicintai-Nya mengikut 
Dia dengan tulus, tetapi umat Tuhan 
berubah setia, tidak lagi menanyakan 
Tuhan (Yer 2:6), bahkan para pe-
mimpin dan imam  tidak lagi mengenal-
Nya (Yer 2:8). 

     Begitu banyak keluhan dan un-
juk rasa yang kita lakukan dengan 
alasan kita sudah melakukan yang 
terbaik bagi Tuhan. Pernahkah anda 
melakukan hal ini? 
    Saudaraku, bukankah kita adalah 
hamba Allah? Walaupun kita adalah 
anak, yang layak menerima wari-
san dari-Nya, tetapi kita juga ha-
rus tetap belajar mempercayai dan 
menghormati Bapa kita. Bahkan jika 
kita adalah sahabat-Nya dan keka-
sih-Nya, tidak ada alasan kita untuk 
mencobai Tuhan. Kita melayani bu-
kan untuk upah yang segera lenyap 
dibumi, upah dan bagian kita terja-
min di Sorga, tetapi dengan iman, 
kita percaya Dia merencanakan yang 
terbaik buat kita di bumi ini.
    Banyak hamba-hamba yang mem-
promosikan diri sendiri dengan ke-
sombongan agar dapat diangkat 
Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah 
mengangkatnya. Keinginan mereka 
hanyalah mendapat kehormatan ma-
nusia dan mendapatkan banyak hasil, 
entah materi atau moril. Demikian ti-
dak ubahnya dengan hamba-hamba, 
pelayan Tuhan yang hanya melayani 
Tuhan demi PK (Persembahan ka-
sih). PK (Persembahan Kasih) me-
mang pantas dan layak didapatkan 
pelayan Tuhan yang melayani, tetapi 
apabila itu menjadi motivasi dan 
menggantikan kerinduan kita agar 
pelayanan kita murni dan membawa 
jiwa-jiwa kepada Kristus, maka kita 
sesungguhnya bisa terjebak menjadi 
“pelacur rohani” yang menjual talen-
ta, atau juga kemampuan bicara atau 
berkhotbah. Kita harus berhati-hati 
menjaga motivasi kita dalam me-
layani Tuhan.  Gembala upahan akan 
segera melarikan diri apabila binatang 
buas datang, tetapi Gembala sejati 
akan mati-matian melindungi domba 
yang dipercayakan kepadanya, sama 
seperti kita sebagai pelayan-pelayan 
Tuhan yang harusnya mempertah-
ankan dan mempertanggungjawab-
kan pelayanan kita kepada Tuhan 
dan kepada sesama, bukan karena 
apa yang akan didapatnya.

3.Tidak ada lagi cinta
Aku teringat kepada kasihmu 
pada masa mudamu, kepada cin-
tamu pada waktu engkau menjadi 
pengantin, bagaimana engkau 
mengikuti Aku di padang gurun, di 
negeri yang tiada tetaburannya. 
Yer 2:2

Aku akan menjadi-
kan engkau isteri-Ku un-
tuk selama-lamanya dan 
Aku akan menjadikan eng-
kau isteri-Ku dalam keadilan 
dan kebenaran, dalam kasih 
setia dan kasih sayang. Aku 
akan menjadikan engkau
isteri-Ku dalam kesetiaan,
sehingga engkau akan
mengenal TUHAN. 
Hosea 2:18-19

Warning!!!

     Gomer diampuni, bangsa Israelpun 
diampuni, dan Maria Magdalena juga 
diampuni. Setelah semua dosa kita 
disingkapkan Tuhan, tentu ada rasa 
malu, tidak layak, dan lain sebagainya. 
Tetapi itulah PEMURNIAN. Lebih baik 
kita merendahkan diri, mengakui dosa 
kita dan membuang semua kesom-
bongan kita. Hubungan yang terindah 
adalah hubungan kasih kita dengan 
Tuhan, jangan dibiarkan rusak karena 
banyak kekasih lain di hati kita. 
     Mungkin seperti Gomer dan Maria 
Magdalena yang merasa tidak layak 
untuk dikasihi dan diampuni, bahkan 
kita merasa tidak mungkin kita dapat 
dipulihkan. Tubuh kita sudah cemar, 
hati kita sudah najis, dan pikiran kita 
sudah jahat. Tetapi Dia mencari orang-
orang yang mau bertobat dan dilem-
butkan untuk dipakai di akhir zaman 
ini, Dia tidak peduli masa lalu anda, 
Tuhan dapat memakai kita semua. 
Kesucian bukan masalah tanda-tanda 
di tubuh saja, tetapi menjaga kesucian 
kita di hadapan Tuhan adalah bicara 
mengenai menjaga komitmen kita un-
tuk menjaga kasih karunia yang Tu-
han telah berikan, menjaga hati kita 
dari semua kecemaran, dan hasilnya, 
serahkan kepada Tuhan. Dia melihat 
pada hati kita. Mari kita kembali kepa-
da Kekasih sejati kita yang sungguh 
setia. (Ps. Daniel - ME)

     Setelah hati Hosea begitu sakit 
karena perbuatan Gomer, Tuhan 
memerintahkan Hosea menebus dan 
membawa kembali Gomer dari 
persundalannya (Hosea 3). Tuhan 
memberikan janji pemulihan-Nya 
asalkan umat-Nya mau bertobat, ini-
lah keajaiban kasih karunia-Nya.

Hanya akuilah kesalahanmu, 
bahwa engkau telah mendurhaka 
terhadap TUHAN, Allahmu, telah 
melampiaskan cinta berahimu ke-
pada orang-orang asing di bawah 

setiap pohon yang rimbun, dan 
tidak mendengarkan suara-Ku, 
demikianlah firman TUHAN.” 

Yeremia 3:13



Kiamat akan terjadi pada 21 Desember 2012”, 
demikian yang didengungkan internet berdasarkan 
mitos milik   kalender Suku Maya. Hasilnya ban-
yak penelitian mencoba membongkar ramalan milik 
salah satu suku di Amerika Tengah ini. Bumbu film 
ala Hollywood pun turut meyakinkan masyarakat 
kalau Kiamat di 2012 besar kemungkinan akan ter-
jadi, apalagi dihubung-hubungkan dengan fenom-
ena alam yang disebut ‘ledakan matahari’, yang 
kabarnya akan mengganggu seluruh komunikasi 
di seluruh bumi. Hal ini memang dibenarkan oleh 
Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), bahwa 
tahun 2012 mendatang bakalan terjadi ledakan ma-
tahari. Namun, benarkah fenomena itu akan ‘meng-
hancurkan’ penduduk di seluruh dunia & menjadi 
akhir dari peradaban?

!!
Filsuf Romawi Seneca Yang 

Wafat Pada 65 SM
   Ia meramalkan bahwa bumi akan di-
penuhi dengan asap tebal dan ditafsir-
kan sebagai kiamat. Namun, sebena-
rnya yang terjadi adalah pada tahun 
79 SM, Gunung Vesuvius meletus dan 
mengubur kota Pompei beserta pen-
duduknya.

Kiamat Pada Tahun 1666
   Banyak penganut Kristen meyakini 
angka 666 adalah angka iblis, sehing-
ga ketika menjelang tahun 1666, tahun 
itu diartikan sebagai akhirnya zaman.     
     Namun, pada tahun itu justru terjadi 
sebuah kebakaran besar yang nyaris 
meratakan kota London. Sebelum-
nya Nostradamus sudah meramalkan 
bahwa London akan terkena bencana. 
Peristiwa London Fire terjadi pada ta-
hun 1666, namun hanya sedikit orang 
yang mengetahuinya. Peristiwa ini 
benar-benar meratakan London kuno 
(“The ancient lady”) di dalam dinding 
tua Roma.

Ayam Peramal Dari Leeds, 
1806

   Sejarah mencatat banyak tokoh yang 
menyatakan bahwa zaman akhir ham-
pir tiba ditandai dengan kedatangan 
nabi. Namun, mungkin “nabi” yang pal-
ing aneh adalah seekor ayam petelur 
dari Kota Leeds, Inggris, 1806. Ayam 
ini awalnya disangka menghasilkan 
telur yang bertuliskan “Kristus akan 
datang”. Seiring menyebarnya kabar 
mukjizat ini, banyak orang menjadi per-
caya bahwa kiamat hampir tiba sehing-
ga seorang penduduk yang penasaran 
akhirnya mengawasi sang ayam ketika 
bertelur dan menyaksikan penipu yang 
menuliskan kalimat itu.

Armageddon/Kiamat kaum 
Mormon, 1891 atau 

sebelumnya
   Joseph Smith, pendiri gereja Mormon, 
mengadakan rapat gereja pada Febru-
ari 1835 untuk memberitahu bahwa ia 
berbicara kepada Tuhan. Selama pem-
bicaraan itu, Smith mengakui bahwa 
Yesus akan kembali dalam 56 tahun ke 
depan, & selanjutnya masa akhir zaman 
akan segera dimulai

Komet Halley, 1910
   Tahun 1881, seorang astronom, dari 
analisa spektral, menemukan bahwa 
ekor komet mengandung gas memati-
kan yang disebut cyanogen (dari asal 
kata sianida). Tadinya ini tak terlalu me-
narik hingga seseorang menyadari bah-
wa lintas bumi akan berpotongan den-
gan ekor komet Halley di tahun 1910.
       Apakah permukaan planet akan 
terselubung oleh gas beracun? Itulah 
spekulasi yang dicetak di halaman de-
pan koran The New York Times dan se-
jumlah koran lainnya, yang mengakibat-
kan menyebarnya kepanikan di seluruh 
AS dan di negara lainnya. Namun, ke-
nyataannya komet tersebut muncul se-
tiap 76 tahun sekali. Akhirnya, para ilmu-
wan dengan kepala dingin menjelaskan 
bahwa hal itu tak patut dikhawatirkan.

Penganut Kristen Sekte Ke-
saksian Jehovah Yang Didiri-

kan Thn 1870-an
    Pernah meramalkan bahwa dunia 
akan kiamat pada 1914. Namun, begitu 
lewat tahun 
1914, mer-
eka hanya 
mengatakan 
‘tidak lama lagi’.

Jim Jones, 1967
     Tahun 1965, Jones, pemimpin Peo-
ple’s Temple, mengklaim dunia akan 
diselimuti perang nuklir pada 15 Juli 
1967. Ketika tanggal itu tiba, ternyata 
hal itu tidak terjadi. Kemudian dia mem-
bentuk komunis ‘Jonestown’ di Guyana. 
Kelompok ini kemudian melakukan 
pembunuhan massal 900 anggotanya 
pada 18 November 1978 karena meya-
kini akan adanya kiamat. Bahkan, ia 
merekam suara saat pembunuhan itu.

Aum Shinrikyo
   Aum merupakan gerakan keagamaan 
Jepang yang didirikan Shoko Asahara. 
Ramalan kiamat 1984 menggambarkan 
konflik terakhir yang berpuncak pada 
nuklir ‘Armageddon’ yang meminjam is-
tilah dari Kitab Wahyu. Menurut Robert 
Jay Lifton, penulis ‘Destroying the World 
to Save It : Aum Shinrikyo, Apocalyptic 
Violence and the New Global Terrorism’, 
Asahara memprediksi kiamat terjadi ta-
hun 1997. Tentu saja hal ini tidak terbuk-
ti. Namun, akibat prediksinya ini, Shoko 
mendalangi serangan gas sarin tahun 
1995 di kereta bawah tanah Tokyo, di-
mana menurut JapanTimes, gas itu me-
newaskan 12 orang dan melukai 5.500 
orang. Untuk kejahatan ini, dia dijatuhi 
hukuman mati. Banding yang dilakukan-
nya tak berhasil dan kini dia menunggu 
eksekusi.

5 Mei 2000
   Richard Noone, dalam bukunya 
“5/5/2000 Ice: the Ultimate Disaster” 
yang terbit pada tahun 1997 menja-
min terjadinya bencana global. Menu-
rut Noone, massa es di Antartika akan 
menjadi setebal 3 mil pada tanggal 
5 Mei 2000, suatu tanggal yang juga 
bertepatan dengan sejajarnya planet-

Dugaan tentang waktu kiamat memang selalu menarik perhatian, dari abad ke abad ramalan mengenai hari kiamat 
terus bermunculan, namun sampai saat ini belum satupun yang terbukti. Berikut beberapa di antaranya:
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planet di tata surya, yang entah bagaima-
na akan menyebabkan pembekuan global 
yang fatal. Tanggal itu berlalu dan bumi be-
lum beku, tetapi buku itu malah “panas” di 
pasaran. Mungkin juga, pemanasan global 
mencegah terulangnya zaman es itu.

Terbakarnya Mesin Kiamat, 
Large Hadron Collider (LHC) 

Pada September 2008
   Ketika terjadi kebakaran pada Mesin Ki-
amat, Large Hadron Collider (LHC) pada 
September 2008, kekuatiran semakin me-
ningkat terkait upaya proyek raksasa LHC 
ini yang akan merekayasa ulang pencip-
taan Bumi. Jika terowongan sepanjang 27 
km, 91 m di bawah tanah Swiss ini mele-
dak, maka bisa menghancurkan bumi. Ada 
pula yang mengatakan bahwa bumi akan 
disedot oleh Mini Black Hole yang tercip-
ta dari LHC ini karena LHC juga sempat 
mengembangkan pembuatan Mini Black 
Hole demi kemajuan IPTEK.

Harold Camping, kiamat 
21 Mei 2011

   Camping (89 tahun) meramalkan Yesus 
Kristus akan kembali ke bumi pada tanggal 
21 Mei 2011. Dia menyebarkan prediksinya 
ke banyak negara melalui jaringan media 
penyiaran dan juga papan iklan dalam 
kampanye dengan menyebutkan Alkitab 
sebagai jaminan kebenarannya. Camping 
telah 2 kali meramalkan waktu kedatangan 
Yesus, namun sampai saat ini tak ada sat-
upun yang terjadi.

1.  Memelihara Roh yang Menyala-nyala
        Berjaga-jaga, bersemangat dalam Tuhan dan menggunakan waktu-waktu yang ada dengan bujaksana sesuai kehendak Tuhan. 
Segera bangkit dan bereskan dosa, sakit hati dan segala sesuatu yang bisa memadamkan roh kita.
2.  Melipatgandakan Talenta
      Talenta berbicara tentang kemampuan, waktu, sumber daya dan kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama di bumi ini. 
Tuhan memperlengkapi kita dengan talenta untuk digandakan bagi kepentingan kerajaanNya bukan bagi kepentingan diri sendiri.
3.  Melakukan Kehendak Tuhan dan Menyelesaikan Misi Hidup
       22% isi Alkitab berbicara tentang petunjuk untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Tuhan mau kita melakukan bagian 
kita, yaitu pergi dan memenuhi marketplace, tempat di mana kita ditempatkan, dengan prinsip-prinsip Kerajaan Allah, memberitakan 
keselamatan  dalam Yesus serta  menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kita adalah duta kerajaan Allah yang dikirim untuk 
menyelesaikan tugas di bumi.
4.  Menjadi Calon Mempelai Wanita Kristus
      Gereja sebagai mempelai Kristus haruslah mempersiapkan diri sehingga didapati hidup kudus dan tak bercacat (2 Petrus 3:10-
18). Jangan sampai kita  masuk dalam golongan manusia di akhir zaman yang hidupnya menuju pada kebinasaan (2 Tim 3:1-5).

Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama-Ku dan 
berkata Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 

Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. 
Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah; sebab semuanya itu ha-
rus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit 
melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan 
dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah 

permulaan penderitaan menjelang zaman baru.”  Matius 24:5-8

         yat tersebut di atas memberi kita beberapa petunjuk penting sehingga kita 
dapat memahami mendekatnya akhir zaman. Walaupun peristiwa-peristiwa tersebut 
merupakan tanda bahwa akhir zaman sementara mendekat, hal ini tidak berarti bah-
wa akhir zaman sudah tiba. Banyak orang ingin mengetahui kapan Yesus datang 
kedua kali. Namun Yesus berkata, “Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, 
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya” (Kis 1:7).
      Kita tidak tahu kapan tepatnya Yesus datang kembali, tetapi kita dapat mera-
sakan tanda-tandanya, seperti yang tercatat dalam firmanNya: 
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Kejadian-Kejadian Di Bumi 
(Matius 24:3-51; Markus 13:1-

37; Lukas 21:5-36)
1.  Bangsa-bangsa akan bangkit  
     melawan bangsa-bangsa
       Kata bangsa-bangsa adalah ‘ethnos’, 
yang berarti kelompok-kelompok orang. 
Jadi meskipun perang dunia telah
berlalu, perang etnis dapat terjadi di
berbagai tempat. 
2.  Bencana pasti bertambah
     Peristiwa yang menakutkan dan tan-
da-tanda besar pasti akan datang, bisa 
disebabkan oleh polusi, meledaknya 
jumlah penduduk, penghancuran hutan, 
kecelakaan nuklir atau lebarnya jurang 
pemisah antara miskin dan kaya. 
3.  Israel adalah tanda yang  
     jelas di bumi
   Setelah 1.900 tahun tercerai-berai di 
dunia, umat Allah, orang-orang Yahudi 
kembali di tanah leluhurnya tepat seperti 
yang dinubuatkan dalam Amos 9:8-15.
4.  Meterai, terompet, bencana, 
dan cawan murka Allah
   Tujuh hal ditemukan dalam Wahyu 6 - 
16, yang menjelaskan kejadian-kejadian 
dramatis di bumi yang mesti terjadi.

Kejadian-Kejadian Rohani

1.  Gereja sedang dibangun
   Yesus berjanji dengan sungguh-sungguh 
bahwa “Aku akan membangun Gereja-Ku”, 
(Matius 16:18, Efesus 5:27) dan persis 
seperti itulah yang sedang dikerjakan-Nya 
sekarang ini. 
2.  Pertobatan bangsa sedang terjadi
   Hari-hari ini di seluruh dunia, pemimpin-
pemimpin dan orang percaya bersatu dan 
mengaku dosa-dosa bangsanya, memohon 
belas kasihan dan pengampunan dari Allah 
Yeremia 29:12-14
3.  Amanat Agung terus dilaksanakan
   Yesus berkata, akhir zaman akan tiba han-
ya jika Injil Kerajaan Allah ini diberitakan ke-
pada seluruh bangsa (Matius 24:14). Kata 
bangsa (ethnos) di sini juga mengacu pada 
kelompok etnis masyarakat dan suku-suku 
terpencil.
4.  Kebangunan rohani yang besar
   Kebangunan rohani yang terbesar dalam 
sejarah akan terjadi pada akhir zaman ini, 
tetapi akan ada banyak penyesat dan ke-
bangunan rohani palsu, yang terkadang 
susah dibedakan. Ketika kuasa Tuhan se-
makin dasyat, maka iblis juga makin bekerja 
keras menghancurkan rencana Allah dan 
mencuri setiap tuaian yang seharusnya ter-
jadi. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga.

Semua ramalan kiamat tersebut sampai hari ini tidak satupun yang ter-
bukti. Jadi, apakah kita harus mempercayai segala hal yang berkenaan 
dengan kapan waktunya kiamat tiba?

Apa yang seharusnya kita lakukan?

Sumber : berbagai sumber



Keren ga harus sexy
 Hey guys… kali ini ZOOM akan mengupas topik 

seputar fashion ‘salah kostum’ yang banyak terjadi 
dalam gereja. Sekarang zaman udah makin cang-
gih ‘n keren, beda dengan zaman emak engkong 
kita. Kalo pada tahun 80 – 90an orang ke gereja 
identik dengan pakaian yang sopan, yang ce-
wek pake kemeja plus rok selutut tapi sekarang 
beda, apa yang dulu terlalu terbuka sekarang 
menjadi hal yang ‘biasa n wajar’ bahkan dapat 
ditemui di dalam gereja. Gereja menjadi ajang 
‘fashion show’ dengan berbagai macam bentuk 
dari tank top, u can see, strapless, backless 
atau off shoulder sampai rok mini ala girlband.
  Heeyyy…apa yang salah sebenarnya 
dengan keadaan seperti ini? Apakah ini men-
jadi hal yang wajar dengan alasan ‘zaman 
udah berubah, ga zaman lagi pake baju yang 
ketutup dari atas sampe bawah’ atau dengan 
alasan ‘don’t judge the book by its cover’.  
Emang di era modern sekarang hal ‘berbu-
sana’ mengalami pergeseran lagi lagi dengan 

paham ‘Tuhan ga melihat rupa’ (baca: penampilan) tapi apak-
ah itu dapat menjadi excuse buat kita untuk melakukannya?
 Sebenarnya tampil trendy n keren itu sah-sah saja. 
Hanya kita perlu menyesuaikan dengan suasana dan momen 
acaranya. Kalau untuk ibadah gereja, sebaiknya tiap orang beru-
saha berpakaian rapi dan sopan. Jangan sampai ibadah jemaat 

lain menjadi kacau cuma gara-gara cara berbusana 
kita yang “kurang tepat”. Banyak cewek yang kurang 
memperhatikan bagaimana cara yang benar dalam 
berpakaian padahal cowok sangat mudah tertarik 
secara visual. Emang sih cewek punya power yang be-
sar dan Tuhan ciptakan itu indah, gak ada yang salah. 
Yang SALAH kalo kita sebagai cewek memakai 
power of our body to attract boys attention! Yang 
SALAH kalo kita sebagai cowok memakai power of 
our eyes to enjoyed n being tempted by the lust!

 Guys, prinsip dasar dalam kita berpakaian adalah 
sikap menghargai tubuh kita sebagai Bait Allah. Paulus 
dalam 1 Kor 6:13 mengingatkan kita bahwa “tubuh itu 
bukan untuk percabulan melainkan untuk Tuhan” jadi 
kita sudah sepantasnya melihat tubuh ini bukan sebagai 
obyek kesenangan mata, tetapi sebagai ciptaan Tuhan 
yang mulia. Kita yang diciptakan menurut gambar dan 
rupaNya seharusnya dapat memancarkan citra diri Allah 
termasuk dalam cara kita berpakaian. Coba deh baca 
Genesis 3 : 7 “ so they sewed fig leaves together and 
made coverings for themselves “, disitu dikatakan fungsi 
pakaian itu sebagai cover artinya penutup. Bahkan di ayat 
21, Tuhan membuatkan pakaian yang lebih ‘sempurna’ 
daripada apa yang manusia bikin, yang lebih hangat dan 
lebih tertutup (kulit binatang,red), yah.. tidak transparan & 
memperlihatkan lekuk tubuh seperti baju zaman skarang.

Nih... ladies ada beberapa pakaian yang perlu kita perhatikan 
penggunaannya supaya ga ‘saltum’ saat ke gereja :

Zoom

1. Off shoulder (bahu terbuka) biasanya digunakan untuk ke 
pesta dan akan kurang sopan apabila dikenakan ke gereja apa-
lagi dengan potongan dada yang rendah. 

2. Tank Top atau U can C , apapun alasan pemakai-
annya sangatlah tidak tepat dikenakan ke gereja. Jika 
tetap akan dikenakan, lebih baik bila dikombinasikan 
dengan bolero, blazer, cardigan, selendang. 

DO’s:DOnt’s:

3. Celana Hipster sebaiknya dipadukan dengan blus yang agak 
panjang, sehingga apabila duduk tidak akan memamerkan ba-
gian yang tidak perlu ditunjukkan. 
4. Jangan menggunakan blus tipis yang dapat memamerkan 
bentuk dan warna dari pakaian dalam. Kalaupun digunakan 
dapat dipadukan dengan vest.
5. Apabila menggunakan mini dress bisa dipadukan dengan 
stocking dengan warna yang sesuai.

6. Bawahan yang pantas dipakai disarankan di 
bawah lutut, atau tidak kurang dari 55 cm diukur 
dari pinggang.

7. Janganlah menggunakan baju dengan potongan dada 
rendah karena akan “mengganggu konsentrasi” orang lain.

1.Berpakaian sesuai dengan bentuk tubuh. 
(-)Jangan memakai celana super ketat sehingga membuat 
lemak di perut menggelambir (muffin top) atau menggunak-
an skinny jeans sementara bentuk tubuh seperti buah pir. 
Jangan menggunakan pakaian yang sangat longgar hanya 
untuk menutupi tubuh besar, hal tersebut semakin menonjol-
kan tubuh yang besar.
(+)Berpakaianlah sesuai bentuk tubuh, tidak terlalu ketat & 
tidak terlalu longgar.
2.Matching dari kepala hingga kaki. 
(-)Bando pink, lipstick pink, gaun pink, tas pink & sepatu 
pink. Berbusana dengan warna yang sama bukanlah cara 
untuk tampil menarik.
(+)Hindari memakai warna & motif yang sama dari atas sam-
pai bawah. Anda boleh memakai blus, celana, tas & sepatu 
hitam tapi beri sedikit perpaduan warna dengan syal orange 
atau kalung berbandul hijau toska. 
3.Aksesoris yang berlebihan.
(-)Jangan menumpuk kalung hingga 5 kalung di leher se-
mentara anda membawa tas dengan banyak ornamen.
(+)Piih tas dengan desain minimalis yang cukup besar untuk 
membawa barang-barang anda



My Diary

    atiku pedih mengingat ta-
hun-tahun itu..tetapi tetap 
saja, aku tidak pernah me-

nyadarinya..sampai saat 
Dia benar-benar sudah menin-

ggalkan aku….
     Banyak orang men-

gatakan bahwa aku spe-
sial..kelahiranku, kekua-
tanku adalah sebuah 
anugrah dari    Allah. 
Disaat aku kecil, aku 
mulai menyadari 
bangsaku ditindas 
bangsa Filistin, dan 
Tuhan mengutusku 
untuk membebas-

kan bangsa Israel. Mereka juga menceritakan 
bagaimana aku dikandung dengan ajaib sampai 
pada jalan-jalan hidupku yang harusnya nanti 
aku tempuh…ya..sebagai Nazir Allah Yang Maha 
Tinggi. Agaknya itu tidak susah aku tempuh, karena 
aku memiliki banyak karunia dari Sorga dan aku 
bertumbuh dengan sangat kuat, tidak ada yang 
dapat menandingi kekuatanku…

     Mungkin semua orang mengetahui kisahku..
aku malu mengakuinya, tetapi aku sangat meng-
harapkan tidak akan ada lagi kegagalan fatal dan 
kesalahan yang akan dilakukan para pahlawan 
Allah selanjutnya di muka bumi. Tampaknya, dari 
zaman ke zaman, aku menjadi saksi dan meli-
hat bagaimana kesalahanku terus diulang dan 
diulang…aku sangat sedih..semuanya bermula 
bukan dari panggilanku, aku tidak meragukan 
panggilanku dan aku juga tidak menemui kesulitan 
apapun dalam melakukan kehendak-Nya untuk 
menjadi Nazir Allah. Dengan sekali peperangan, 
aku dapat mengalahkan dan mengacaukan bari-
san Filistin..hah…itu saat-saat indah..kemenangan 
dan kekuatan Allah itu mengalir begitu saja dalam 
diriku dan aku bisa merasakan Roh-Nya mengger-
akkanku dengan sangat setiap kali bangsaku di-
ganggu oleh Filistin….aku dapat menikmati semua 
kemenangan itu, bagiku, juga bagi bangsaku..
dan akupun mulai dikenal dimana-mana..ditakuti 
dimana-mana..  Kisahku berlanjut, dan semua 
kegagalanku bermula dari HATI…
     Bagiku hati adalah sebuah misteri yang 
sulit kupahami, dan sulit kukuasai. Aku masih 
mengingat saat aku jatuh hati pada seorang 
gadis Filistin, aku hendak menikahinya tetapi 
semua gagal, dan aku mengalahkan banyak 
orang Filistin hari itu..Walau perasaan 
cinta itu tiba-tiba datang, aku percaya ada 
kekuatan tangan Allah yang sedang membuat 
rencana bagiku, walau tentu saja aku merasa 
sakit hati waktu itu. Mungkin itu adalah maksud 
Tuhan…tetapi selanjutnya, aku harus mengaku 
dosa, aku selalu tidak tahan dengan masalah 
wanita dan masalah hati..Setelah kehilangan gadis 
itu, aku patah hati. Tidak lama kemudian aku jatuh 
cinta kepada perempuan sundal di Gaza. Aku 
tahu perbuatanku dibenci Allah…aku merasakan 
teguran Roh-Nya yang lembut..tetapi aku selalu 
merasa bahwa aku kuat dan hebat untuk menga-

tasi semua masalah..aku terjebak dalam 
panggilan yang palsu..aku mulai melaku-
kan kehendakku sendiri “yang penting aku 
masih kuat, tak terkalahkan, dan aku juga 
masih tetap orang pilihan Allah, aku pasti 
akan tetap menghajar orang Filistin, tidak 
ada yang perlu dikuatirkan!”

     Cerita segera berakhir saat aku lagi 
dan lagi jatuh dalam urusan cinta..entah 
apa itu cinta? Mungkin yang kurasakan 
hanya sebuah nafsu..aku mencintai 
seorang wanita dari Lembah Sorek yang 
cantik.. tetapi sekali lagi...aku jatuh cinta 
kepada orang yang salah. Walaupun aku 
tahu diamengkhianati aku dan mungkin 
juga..tidak tulus mencintai aku.....tetapi 
aku telah dimabuk cinta.. aku tidak peduli 
dengan orang-orang Filistin, mereka tidak 
bisa mengalahkanku... 

     Aku mengaku, dihari-hari itu, aku hanya 
mementingkan kepentinganku saja dan 
aku melupakan panggilan mula-mulaku...
saat wanita yang kucintai itu merengek 
berhari-hari.. agar aku menceritakan raha-
sia kekuatanku, rahasia kekuatan panggi-
lan Ilahi itu...akhirnya aku tidak tahan, aku 
sangat menderita dan ingin mati rasanya.. 
..dengan aku membocorkan rahasia itu..
berarti aku juga sudah melemparkan mu-
tiaraku kepada Babi dan benar..akhirnya 
mereka menginjak-injak aku..dan api yang 
kumainkan membakar aku dari belakang..

     Hai, Pahlawan yang dipilih Allah...den-
gan menyesal aku menceritakan semua 
ini kepada kalian...aku telah mengang-
gap remeh kasih karunia-Nya, menjadi 
sombong sebagai hamba Allah, dan aku 
selalu bermasalah dengan hati..sehingga 
itu menjadi celah terbesarku..aku tidak 
takut pada musuhku...aku memiliki banyak 
karunia besar dan terkenal..tetapi aku 
tidak sanggup menjaga hatiku...
aku kalah karena wanita....

   
  Aku mengingatkan kalian.. berhati-ha-
tilah dengan celah! Sekali lagi berhati-
hatilah dengan hatimu! Sekuat apapun 
seorang pahlawan, akan lumpuh dan 

jatuh apabila celah dalam hatimu tidak 
engkau sadari dan bereskan segera!

     Aku menyesali para hamba Tu-
han yang dipanggil sama seperti aku 
dengan kekuatan dan panggilan besar, 
tetapi jatuh dalam kesombongan, dalam 
kekotoran dan percabulan, dalam 
peperangan yang tak ada habisnya den-
gan masalah diri sendiri dan hatinya...
luka-luka yang tidak kunjung dibereskan, 
kemarahan yang meledak-ledak....oh, 
aku menyesalinya sama seperti aku
menyesali dosa-dosaku sendiri... 

     Setidaknya aku masih 
dapat kembali pada tangan Bapa yang 
mengulurkan tangan-Nya padaku 
ditengah kegelapan itu.. saat aku buta 
dan sangat dipermalukan! Aku menjadi 
seperti pelawak didepan musuh-mu-
suhku... hanya ada kesedihan dan 
penyesalan.. Disana..hanya ada satu 
suara lembut memanggilku kembali...
     oh mengapa Dia begitu mengasihi 
aku yang kotor dan tidak berharga ini? 
semua kekuatan dan kesombonganku 
sudah patah..hanya ada Dia...dan 
aku..

   Aku telah merusak rencana
Allah, lihat, betapa ajaib cara-Nya 
untuk memperbaiki kesalahan yang 
dibuat anak-anak-Nya yang bodoh 
ini! Dengan sembrono kita meru-
saknya, Dia memperbaikinya. Tetapi 
kesalahan tetaplah kesalahan...ada 
harga yang sangat mahal harus 
kutanggung..
    
   Tibalah hari yang Dia tentukan..
dihari itu, di hari Perayaan besar, di-
mana para raja-raja dan rakyat Filistin 
berkumpul.. jumlah mereka pastilah 
sangat banyak, aku hanya mendengar 
riuhnya suara beribu-ribu orang men-
ertawakanku saat mereka mengarakku 
keluar seperti binatang...

    Aku masih mengingatnya jelas...
tidak ada lagi ketakutanku..rasa 
bersalah yang membebaniku sudah 
Dia angkat, kasih-Nya membasuh aku 
yang sudah kotor..aku memandang 
keatas walau hanya ada kegela-
pan, tetapi aku sepertinya sedang 
melihat-Nya! Dan Dia tersenyum 
padaku....”Tuhan Allah Bapaku...
kepada tangan-Mu kuserahkan 
nyawaku, lakukanlah sekarang ke-
hendak-Mu.. ijinkan aku melakukan 
kehendak-Mu sekali lagi dan aku akan 
mati bersama mereka!”  Tiba-tiba 

kekuatan Allah mengalir begitu 
kuatnya dan semuanya...riuh, 
gaduh.. kemudian sunyi...dan 
itulah saat terakhir kali  
       juga aku dibumi..

    Pahlawan Allah, 
jangan bermain-main 

dengan panggilanmu.. hidup
hanyalah sekali dan begitu singkat-
nya..kini aku hanya dapat menantikan 
munculnya pahlawan-pahlawan baru 
digenerasi kalian...sekali lagi...
belajarlah dari kesalahanku, jangan 
mengulang sejarahku..menangkan dan 
jadilah pahlawan yang hanya 
menyenangkan hati-Nya....

Simson, 
( Hakim-Hakim 13-16 )

H
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     Harus diakui, gereja Tuhan 
sedang tertidur. Umat Tuhan 
membutuhkan Kebangunan 
Rohani untuk membangkitkan 
“raksasa” yang sedang tertidur 
itu. Kita masih sangat jauh dari 
keadaan yang semestinya. 
Manusia seringkali berusaha 
melakukan segala macam 
usaha agar terjadi Kebangu-
nan Rohani, tetapi kita harus 
mengerti bahwa Kebangunan 
Rohani bukanlah usaha
manusia, tetapi Karya dari
Bapa sendiri.

ebangunan Rohani diperlukan pada masa-masa kemerosotan rohani, tatkala nilai-nilai rohani dan moral terkikis, dan 
pada masa gereja-gereja memungkiri kuasa Allah (sekalipun tetap mengadakan ibadah). Kebangunan diperlukan pada 
masa sekarang ini! Dimana keadaan umat Tuhan yang harusnya melakukan fungsinya di tengah dunia, terlena dengan 

kesenangan dunia dan tahta Allah Bapa digeser dan digantikan dengan segala macam berhala. Tidak ada lagi kekudusan, 
tidak ada lagi kepekaan akan dosa, tidak ada lagi pertobatan sejati, tidak ada lagi cinta gairah yang mula-mula untuk mencari 
dan mengenal Tuhan yang benar, kesuaman dan kekeringan, sedang banyak juga yang memakai topeng-topeng rohani dan 
karakter palsu untuk menutupi kekeringan dan kemerosotan rohani.

Kenali keadaan rohani anda lewat 25 tanda-tanda kemunduran rohani berikut, 
dan apabila kita sedang mengalaminya, anda dan saya, kita

semua membutuhkan Kebangunan Rohani

1.

2.

3.

Bila doa tidak lagi menjadi bagian 
yang terpenting dalam kehidupan 
seorang Kristen, 

    Sangat mengejutkan, banyak gereja 
tidak mengadakan jam doa bersama lagi, 
dan lebih menyedihkan, banyak orang 
Kristen tidak mendisiplin diri untuk ber-
doa secara khusus. Orang yang sedang 
undur mungkin masih berdoa, tetapi 
untuk kewajiban semata, tanpa kesung-
guhan, tanpa gelora dari hati karena 
mencintai dan merindukan berkomuni-
kasi dengan Pribadi-Nya.

Bila seseorang tidak lagi mempe-
lajari atau menekuni Alkitab, dan 
sudah puas dengan apa yang sudah 
diketahuinya tentang Alkitab

   Mereka tidak merasa perlu lagi untuk 
menggali harta rohani dari Firman Allah. 
Mereka sudah puas dengan yang dia-
jarkan para pembimbing rohaninya dan 
tidak tertarik untuk merenungkan ayat-
ayat Firman Tuhan. Ada juga yang sudah 
undur, tetapi masih membaca Firman, 
tetapi sekali lagi semua hanya dilakukan 
karena kebiasaan dan merasa puas den-
gan apa yang sudah diketahuinya dari 
yang dia baca.

Bila pengetahuan Alkitab yang di-
miliki diperlakukan sebagai pen-
getahuan belaka, tidak diterapkan 
dalam kehidupan sehari-harinya, 

     Kita bisa saja terus memperoleh 
pengetahuan dan pengertian baru 
dari Firman tanpa mengalami pe-
rubahan dalam jiwa kita. Firman 
Tuhan diberikan untuk mengubah 
kita, bukan hanya untuk dimenger-
ti dan diketahui.

Bila pikiran seseorang tidak 
lagi terpusat pada perkata-
perkara rohani yang bernilai 
kekal,

4.
   Keinginan diri sendiri semakin 
memenuhi hatinya, dan tidak ada 
tempat untuk perkara-perkara ro-
hani lagi dalam hidupnya. Mung-
kin pada awalnya, kemunduran ini 
dapat terasa, tetapi jika kemundu-
ran semakin parah, ia semakin ti-
dak dapat merasakan terjadinya 
perubahan dan kemundurannya 
sendiri; malah, ia akan membenar-
kan diri atas keadaan yang menjauh 

Bila kebaktian-kebaktian di 
gereja tidak lagi menggugah 
hatinya

5.
     Orang yang baru mengalami kela-
hiran baru, biasanya selalu menik-
mati setiap ibadah, ia bersukacita 
dapat beribadah, setiap lagu sangat 
berkesan dan mudah tersentuh oleh 
hadirat Tuhan. Orang yang sedang 
undur merasa segan beribadah di 
gereja, semua tidak menggairah-

6.Bila diskusi tentang hal-hal 
rohani menjadi sesuatu yang 
mengancam kenyamanan 
dirinya

    Orang yang melekat dengan Ye-
sus akan sangat senang berbincang 
tentang Yesus dan kehendak-Nya, 
tetapi setelah undur, dia merasa 
tempat yang paling cocok membi-
carakan masalah rohani hanyalah 
di gereja. Jika hal ini dibiarkan, 
maka ia akan menghindar dari 
semua diskusi hal-hal rohani.

kan lagi dan mencari-cari alasan 
agar tidak berlama-lama di gereja. 
Akhirnya ia tidak pernah datang 
lagi ke gereja atau ia akan men-
cari gereja lain yang lebih cocok 
untuk dia.

K
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7.Bila kegiatan olahraga, jalan-ja-

lan, rekreasi, acara hiburan lain-
nya menjadi sesuatu yang men-
dominasi hidup anda

   Ada pengkhotbah yang mement-
ingkan agar ibadah Minggu be-
rakhir tepat tengah hari daripada 
memikirkan pesan-pesan Alkita-
biah yang diperlukan jemaatnya. 
Ia segan “mengacaukan” rencana 
jemaatnya untuk berpiknik dan 
berekreasi pada tengah hari itu, 
sama seperti dia juga tidak suka 
jika ada yang ”mengacaukan” acara 
santainya pada Sabtu malam.

8.Bila anda melakukan dosa, 
termasuk yang anda lakukan di 
pikiran anda, tetapi hati nurani 
anda tidak gelisah dibuatnya, 
tidak peduli lagi dengan dosa-
dosanya, maka sudah jelas anda 
mengalami kemunduran rohani

  Bila kita hidup dalam satu perse-
kutuan dengan Kristus, maka kita 
juga akan memiliki kepekaan ter-
hadap mana yang benar dan salah.

Bila keinginan untuk menjalani 
hidup kudus tidak lagi mengua-
sai hidup dan pikiran kita

9.
    Orang yang sedang undur mera-
sa jemu berjuang untuk kudus, 
maka ia membiarkan hati dan piki-
rannya dikuasai oleh keinginannya 
sendiri. Tidak ada lagi perlawanan, 
dan tidak lagi merasa sedih akan 
keadaannya itu. 

Bila hal menimbun harta men-
dominasi pikiran anda

10.

  Alkitab tidak melarang orang untuk 
menjadi kaya, tetapi Tuhan melar-
ang orang mencintai uang atau me-
lekatkan hatinya pada benda-benda 
lainnya. Kehidupan Kristen kita sep-
erti Musafir yang hanya sementara 
mengembara di dunia fana ini, ia ha-
rus melekatkan hatinya pada “perka-
ra dari atas” bukan segala sesuatu 
yang dijumpainya di bumi ini.

11.

Bila anda sudah terbiasa me-
nyanyikan lagu-lagu rohani tan-
pa menjiwai lagi kata-katanya

12.Bila anda tidak berkeberatan 
mendengar nama Tuhan disebut 
dengan sembarangan, hal-hal ro-
hani dipermainkan, tidak marah 
dibuatnya serta tidak mau men-
gambil tindakan apa-apa

 Orang Kristen sejati tidak hanya 
menghormati nama Tuhan, tetapi 
akan merasa pedih sekali mendengar 
nama Tuhan disebut sembarangan 
oleh orang lain atau jika Roh Kudus 
didukakan. Ia tidak akan betah hidup 

13.Bila anda dapat menikmati buku-buku
dan film-film yang tidak bermoral

 Film-film dan buku sudah semakin sarat den-
gan hal-hal yang kotor dan tidak benar. Bayang-
kan betapa banyaknya orang Kristen yang mem-
biarkan dirinya terpolusi kekotoran dunia ini!

14.Bila anda tidak peduli dengan perpecahan 
yang terjadi antar gereja dan saudara sei-
man, malah senang dan terlibat dalam PER-
SAINGAN gereja 

 Hari-hari ini hati Bapa disedihkan dengan per-
pecahan dan persaingan gereja yang makin gencar 
dimana-mana. Hatinya akan merasa menghakimi, 
tidak suka, segan, bahkan akan menjelek-jelek-
kan gereja tertentu apabila mendengar saudaranya berjemaat di gereja 
yang berbeda dengan dirinya. Berhati-hatilah dengan siasat musuh dan 
janganlah terlibat dalam persaingan gereja yang tidak sehat ini. 

15.Bila anda menjadikan hal-hal kecil sebagai alasan kuat untuk tidak 
melakukan kegiatan rohani, tidak mau lagi melayani dan senang 
beralasan

16.Bila anda betah-betah saja dengan keadaan anda yang tanpa daya se-
cara rohani, lumpuh, atau buta rohani, dan tidak berusaha mendapat-
kan pemulihan dan urapan baru dari Tuhan, tidak lagi selalu haus akan 
hal-hal rohani, merasa puas dengan pertumbuhan dan kemenangannya 
di masa lampau saja. 

17.Bila anda memaklumi dosa anda dengan mengatakan bahwa Tuhan 
pasti mengerti keadaan anda yang lemah, 
memakainya sebagai alasan karena kita tidak mau membuang dosa kita 
(Roma 6:1-2)

18.Bila tidak ada lagi lagu didalam hati anda, tidak ada lagi kerinduan 
untuk memuji dan bersyukur kepada-Nya.

19.Bila anda dapat dengan leluasa menyesuaikan diri dengan gaya hidup 
duniawi, prinsip-prinsip duniawi

20.Bila ketidakadilan dan penderitaan manusia merajalela di sekeliling 
anda, tetapi anda tidak mempedulikannya dan tidak berusaha merin-
gankan beban orang-orang itu.

21.Bila gereja anda sedang dilanda kesuaman rohani dan pemberitaan 
Firman Tuhan tidak disertai kuasa lagi, tetapi anda tetap merasa 
puas dan nyaman dengan keadaan anda.
 Tidakkah anda juga merasa sedih dengan keadaan gereja anda? Apakah 
anda juga dapat membantu dalam doa dan yang lainnya agar keadaan-
nya dapat lebih baik, bukankah anda juga turut merasa bertanggung 
jawab?

ditengah-tengah kumpulan pencemooh.

22.Bila keadaan rohani di dunia sekitar anda semakin menurun,
tetapi anda tidak mengetahuinya, tidak tanggap dengan
keadaan rohani sekitarnya.

23.Bila anda bersedia menipu dan berlaku curang terhadap atasan 
anda, mencuri waktu, tidak menjaga tingkah laku dan tidak bertang-
gung jawab

24.Bila anda membanggakan kesalehan diri sendiri, tidak rendah 
hati, tidak menghargai pengampunan dan kasih karunia Tuhan
Orang yang rendah hati akan selalu merasa dirinya masih perlu ban-
yak belajar dari Tuhan Yesus.

25.Bila air mata anda sudah mengering, dan keadaan rohani anda yang 
menyedihkan itu tidak membuat anda menangis sedih. 
Bukankah hati kita akan sedih melihat keadaan kita yang jauh dari Tu-
han, melihat orang-orang sekitar kita suam, dan melihat mereka yang 
belum diselamatkan? Jika kita tidak bersedih, maka kita sebenarnya 
tidak  peduli lagi dengan apa yang ada di hati Tuhan.

Revival Movement
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KAPAN KEBANGUNAN ROHANI DIPERLUKAN?

   Jika muncul tanda-tanda kemunduran rohani! Gereja memerlukan Kebangunan Rohani jika kesuaman rohani 
mewarnai kehidupannya, meninabobokan pelayanannya, dan membuatnya tidak efektif lagi. Kebangunan Ro-
hani diperlukan jika gereja menyangka dirinya sedang maju dengan penuh kemenangan di garis depan, padahal 
jemaatnya banyak yang menjadi korban kemunduran rohani. Kebangunan Rohani diperlukan jika orang-orang 
Kristen hidup seenaknya sendiri. Kebangunan akan terjadi apabila umat Tuhan merasakan suatu kebutuhan 
yang sangat luar biasa akan Kebangunan itu. Jika Kebangunan menjadi suatu kebutuhan, maka kita akan men-
cari Dia Sang Sumber Kebangunan dengan kerinduan yang dalam, mendapati kehadiran-Nya yang sangat kuat, 
berdoa tak henti-hentinya dengan penuh iman untuk Kebangunan tanpa terbatas waktu, maka Kebangunan 
akan segera terjadi. (Hosea 14:2-3,5-6)

alam hari ini 24.00 sampai pagi hari 00.30, (11 Mei 2006) ada hadirat yang 
saya kenal menyentuh hati saya, yah Tuhan datang, Tuhan mengatakan 
segala sesuatu tentang peperangan akhir. Tuhan berkata :

   “Bersiaplah hai anak-anak-KU, bersiaplah 
dalam pertempuran yang besar! Telah lama 
AKU menanti datangnya hati mereka yang akan 
diserahkan pada-KU untuk bersama-sama den-
gan AKU melakukan peperangan besar akhir 
zaman… Tetapi AKU belum menjumpai hati-
hati yang berserah hati!! Anak-anak-KU terlalu 
sibuk dengan urusan dan kepentingan mereka 
masing-masing. 
     Terkadang hati-KU melimpah dengan kerin-
duan yang sangat…, ketika dalam suatu ibadah, 
anak-anak-KU menari, menyanyi, menangis 
menyerukan nama-KU… Sayang, itu hanya se-
mentara… Beberapa waktu kemudian, mer-
eka kembali tenggelam dengan permasala-
han mereka masing-masing..
     Ada yang sibuk mempercantik diri agar 
dapat membuat orang tertarik padanya, ada 
yang terlalu sibuk belajar…. ya…,walaupun 
dia berdoa dan mengatakan semua (kegiatan 
belajar) yang dia lakukan untuk kemuliaan-
Ku… tetapi AKU tahu……dia berbohong……..
dia melakukan supaya orang melihat dia pan-
dai, dia ingin memanfaatkan nama-KU untuk 
menutupi kesombongan hatinya, 
     Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, 
lalu dia berkata, “Semua ini kulakukan un-
tukmu Tuhan…” tetapi sebenarnya, dia ingin 
kaya, terpandang dan menganggap kekayaan 
adalah Tuhannya. 
     Sementara beberapa yang lain sibuk den-
gan keterikatan dengan kedagingan dan 
perbuatan-perbuatan dosa, mereka ber-
teriak, berseru pada-KU dan mengatakan 
pada-KU..“Lepaskan dosa-dosaku ya Tu-
han!”, tetapi mereka sebenarnya berteriak un-
tuk melimpahkan ketidakmauan mereka untuk 
melepaskan dosa, mereka tidak ingin disalah-
kan dan berlindung di balik nama-KU! Sehing-
ga seakan-akan mereka sudah berkorban luar 
biasa untuk melepaskan dosa itu dan mereka 
membuat seakan-akan AKU-lah yang tidak bisa 
melepaskan mereka! Betapa liciknya hati anak-
anak-KU yang KU-kasihi itu, seandainya mer-
eka mau melepaskan dosa dan kedagingan 
itu!....., mereka sudah AKU beri kuasa untuk 
melepaskannya!

     Sementara yang lain berkata, “Tuhan, teri-
ma kasih berkat-MU atasku melimpah, lihat 
penghasilanku berlimpah, aku diberkati, puji 
Tuhan! Tetapi sebenarnya AKU tidak pernah 
memberkati mereka sebab mereka bekerja 
secara kotor, tidak jujur dan menipu, teta-
pi itu mereka lakukan untuk menutupi rasa 
bersalah mereka, karena mereka tidak jujur 
dalam bekerja. 
     Sementara yang lain sibuk mencari pa-
sangan dan mulai memakai nama-KU seb-
agai pembenaran atas kebodohan mereka. 
Mereka selalu berkata bahwa AKU telah mem-
berikan seseorang sebagai pasangan hidup 
mereka…tetapi AKU tidak pernah mengatakan 
seseorang itu sebagai pasangannya… 
     Sementara anak-anak-KU yang lain ber-
lomba-lomba mencari jiwa tetapi sebena-
rnya jiwa-jiwa itu tidak mereka bawa ke-
pada-KU tetapi mereka membawa jiwa-jiwa 
itu untuk membesarkan kelompok gereja 
mereka, meninggikan hamba-hamba-KU atas 
“Keberhasilan” mereka membawa jiwa-jiwa itu 
untuk membesarkan kerajaan hamba-KU, bu-
kan kerajaan-KU!!! 
     Sedangkan beberapa yang lain lagi sibuk 
membahagiakan orang tua mereka, sibuk 
membalas budi….tahun-tahun kesia-siaan 
mereka lalui tanpa melakukan apapun untuk 
kemuliaan nama-KU. Ada juga anak-anak-KU 
yang berdalih bahwa mereka sudah mencari 
jiwa tetapi susah karena jiwa-jiwa ini terlalu 
bebal, keras hati……..tetapi sebenarnya jiwa-
jiwa itu tidak pernah menjumpai AKU dalam 
diri anak-anak-KU karena tidak ada kesung-
guhan mereka dalam mencintai AKU, tetapi 
semua yang mereka lakukan karena kewa-
jiban semata.
     Karena itu AKU, Yesus Kristus, Tuhan se-
mesta alam, bangkit dari tahta-KU dan me-
langkahkan kaki-KU ke bumi untuk menjumpai 
anak-anak-KU yang mau setia mencari AKU. 
Kerinduan-KU tidak tertahankan lagi, AKU 
merindukan suatu generasi yang merupakan 
jawaban doa yang dipanjatkan oleh para ra-
sul, pendoa, dan nabi-nabi-KU atau martir-
martir-KU.
     Hari-hari ini AKU akan mencari anak-
anak-KU yang mau dengan segenap hati 
berserah mutlak pada kehendak-KU…., 
akan ada,  tidak lama lagi suatu generasi 
yang setia mencintai-KU, yang begitu 

berkobar-kobar, oleh suatu gairah yang 
mendalam untuk mencari AKU…, men-
gabarkan berita gembira dari AKU, mem-
bebaskan tawanan-tawanan, melepaskan 
kedagingan mereka lalu berkata: “Semua 
ini sampah! “AKU akan menyertai generasi 
ini…., AKU akan menjawab setiap doa mer-
eka, setiap hari puluhan, ratusan, bahkan 
ribuan jiwa-jiwa akan KU-tambahkan pada 
generasi ini…, setiap detik, menit, jam akan 
KU-curahkan mujizat-mujizat-KU, kesem-
buhan-kesembuhan yang datangnya dari 
AKU…, akan KU-buat mereka besar dan 
bertambah banyak. Sebab kasih karunia-
KU ada pada mereka, mereka akan menjadi 
pelita-pelita-KU di semua bidang, ekonomi, 
politik, sosial, dan bidang-bidang lainnya…., 
akan KU-buat kekayaan bangsa-bangsa 
mengalir membanjiri ladang-ladang pelay-
anan mereka, rumah mereka, dan setiap 
kali nama-KU diserukan oleh mereka, ketika 
itu juga tangan-KU terulur kepada mereka 
karena hati dan hidup mereka sudah mereka 
buat sebagai korban bakaran yang harum di 
tahta-KU, akan Kubuat malaikat-malaikat-KU 
menjaga mereka kemanapun mereka pergi! 
Akan KU-buat ibadah-ibadah mereka penuh 
sesak dengan lautan manusia karena AKU 
berkenan kepada mereka!....., ketika mereka 
meneriakkan nama-KU, AKU akan menghan-
curkan musuh-musuh mereka !!
     Anak-KU, AKU berkata kepadamu dan 
sampaikan kepada umat-KU, AKU mencari 
hati-hati yang merindukan-KU.. Hati yang 
sudah tersalib berulang-ulang karena 
mereka mengasihi AKU dan bukan kare-
na dosa-dosa mereka, akan KU-berikan 
mereka masing-masing sebuah kunci, un-
tuk membuka pintu-pintu penginjilan pada 
keluarga, sahabat-sahabat mereka…, kunci 
untuk membuka pintu-pintu penyembahan 
bagi-KU dan kunci untuk membuka gudang-
gudang surgawi yang berisi lever, jantung, 
kaki, tangan, semua organ tubuh lainnya…., 
lakukan segera………
     Jangan tunda-tunda lagi, AKU 
akan memperdengarkan suara-KU 
di generasi ini……AKU menanti 
generasi ini, AKU merindukan gen-
erasi ini…

M

Revival Movement

(Ps. Daniel Shane)



Time to Pray

Dunia dan gereja sempat dihebohkan dengan adanya fakta-
fakta bentuk penyimpangan yang terjadi di gereja. Namun bukan 
saatnya kita saling menuding dan menghakimi, karena itu hanya 
merugikan kerajaan Allah sendiri. Tapi marilah dengan ketulusan 
hati, kita sama-sama merendahkan diri, berlutut dan berdoa bagi 

fakta-fakta penyimpangan yang terjadi.

Gereja Disko Diminati Kaum Muda 
Swedia.

 Di Negara Swedia, kaum muda se-
dang meminati kebaktian “ala disko” yang 
mampu menyentuh mereka dengan Fir-
man Tuhan yang dibagikan. Gereja tersebut 
adalah All Saints Church dengan pencetus 
ide bernama pendeta Olle Idestrom yang me-
lihat fakta bahwa jumlah jemaat muda di ge-
reja itu terus berkurang. Karena itulah menu-
rutnya tanpa melakukan terobosan apapun, 
kaum muda makin enggan mendatangi ke-
baktian. Maka diaransemen ulanglah liturgi 
rohani dengan sentuhan techno dan disco. 
“Kita perlu mengembangkan layanan, kare-
nanya kami membuat kebaktian khusus bagi 
anak muda, khususnya yang suka aliran 
musik techno,” katanya. Maka gereja itupun 
berubah suasana ketika kebaktian pemuda 
dilantai. Dengan iringan musik techno yang 
menghentak berikut dengan lampu disco 
yang berputar diatas langit-langit gereja, 
kaum muda dapat dengan bebas berekspre-
si dengan bersorak dan menggoyangkan tu-
buh mereka. “Sungguh sangat menyenang-
kan. Ini baru 
‘nendang’,” 
kata Ella 
S c h w a r z , 
s e o r a n g 
p e m u d i 
berusia 15 
tahun.
(tempo.com)

1.

Angka Aborsi Meningkat, Terutama di 
Negara Berkembang.

 Menurut organisasi kesehatan dunia 
(WHO), jumlah kasus aborsi yang tidak aman 
meningkat, yaitu 28 kasus per 1.000 perem-
puan untuk setiap tahunnya. Pertumbuhan 
aborsi ini, terutama terjadi di negara berkem-
bang. “Meningkatnya aborsi justru terjadi pada 
kurun di mana tingkat penggunaan kontra-
sepsi juga tinggi,” kata Dr Gilda Sedgh, penulis 
utama studi dan peneliti senior di Guttmacher 
Institute yang berpusat di New York. Menurut 
Profesor Beverly Winikoff dari Gynuity, sebuah 
organisasi advokasi untuk aborsi yang aman, 
wanita yang berniat mengakhiri kehamilan 
yang tidak diinginkan akan melakukan segala 
cara untuk aborsi, bahkan jika hal itu ilegal dan 
membahayakan. (tempo.com)

2.

Karena Judi, Pendeta Curi Uang 
Jemaat Hampir 6M.3.

 Seorang rohaniwan Katolik 
Roma di Las Vegas, Amerika Serikat 
dihukum penjara selama 3 tahun 1 bu-
lan. Menurut stasiun berita BBC, rohani-
wan itu bernama Kevin McAuliffe. Dia 
mengambil uang jemaat gereja yang 
dia pimpin sebesar US$ 650.000 atau 
sekitar Rp 5.8 miliar untuk menyalur-
kan kebiasaan buruknya, yaitu berjudi. 
Pengacara McAuliffe meminta kliennya 
dihukum percobaan supaya tetap bisa 
bertindak sebagai pemimpin umat dan 
mendapat konseling atas kecanduannya. 
Pengacara juga berpendapat McAuliffe 
telah mulai mengembalikan uang yang 
dipakainya sejak bulan Mei itu sebesar 
US$ 13.420 hingga saat ini. Namun, ha-
kim justru memvonis McAuliffe empat bu-
lan lebih berat dari tuntutan jaksa. (Jawa-
ban.com)

Pendeta yang menikah dengan 
sesama jenis.

4.
 Seorang pendeta homoseksual 
asal Inggris mengumumkan rencananya 
untuk menikahi pacar prianya seorang 
model dari Nigeria, yang berusia 40 ta-
hun lebih muda. Pdt Colin Coward (64), 
seorang pendeta Gereja Baptis St John, 
di Devizes, Wilts, akan melenggang di 
catatan sipil dengan pasangan prianya 
Bobby Egbele (25). Pernikahan ini me-
nyebabkan kontroversi di antara kalan-
gan Kristen karena keduanya berencana 
untuk meminta layanan pemberkatan di 
gereja setelah menikah. Coward yang 
tinggal bersama kekasihnya di Marston, 
dekat Devizes, mengatakan bahwa dia 
berharap perserikatannya untuk melihat 
“contoh nyata” bagi homoseksual lain-
nya didalam gereja. (terangdunia.com)

Homoseksualitas Itu Anugerah 
Bukan Dosa.

 Menjadi seorang homoseks 
adalah anugerah dari Tuhan, tegas se-
buah gereja di Ohio. Itulah pesan yang 
sedang disebarkan oleh Central United 
Methodist Church (CUMC) melalui ko-
munitas mereka via billboard digital, 
yang diluncurkan pada hari Senin lalu. 
“Pernyataan sederhana ini” sebagaima-
na diumumkan gereja “dimaksudkan se-
bagai anugerah bagi mereka yang men-
galami perasaan terluka dan diskriminasi 
karena orientasi seksual nyata yang mer-
eka rasakan.” “Gereja hanya berusaha 
menyembuhkan dunia, dan CUMC ingin 
menawarkan kata-kata dan tindakan pe-
nyembuhan bagi mereka yang terluka 
dan terpinggirkan,” ujar gereja tersebut 
dalam sebuah pernyataan di website 
mereka. (christianpost.com)

Pendeta Buka Salon Tato di Gereja 
Michigan.

 Gereja The Bridge, Michi-
gan mempunyai sebuah fasilitas 
yang menjadi kontroversi. Bagaimana 
tidak, di dalam gereja tersebut ter-
dapat sebuah salon tato milik seorang 
pendeta. Pendeta tersebut bernama 
Steve Bentley. Pendeta ini sendiri me-
miliki dua tato pada bagian tubuhnya. 
Bentley menolak kritik bahwa gereja 
adalah tempat yang salah untuk se-
buah salon tato. Ia menyebut bahwa 
tato dapat berfungsi sebagai ‘tinda-
kan moral yang netral’, sama seperti 
ia menilai tindikan pada telinga. Dia 
mengatakan bahwa hal ini dilakukan-
nya agar bisa menjangkau semua 
orang yang merasa tidak pernah nya-
man di rumah Tuhan. Dua karyawan 
dari seniman tato berlisensi pun telah 
bekerja dengannya. ‘Tato Kenangan’ 
adalah nama jasa salon tato yang ia 
tawarkan. Jasanya ini buka setiap hari 
kecuali hari Minggu. (Jawaban.com) 

5.

6.



                        Bapak X Bu Umi
Mbah AS

KKR Healing From Heaven
Mbah EA

Transform kembali meliput seputar acara KKR 
Healing from Heaven di Perhimpunan Injili Baptis 
Indonesia Gorang Gareng-Magetan. Sebelumnya 
tim dari HFH telah beberapa kali melayani KKR 

Healing di beberapa kota, dan kali ini tim HFH ini untuk 
pertama kalinya melayani di kota Magetan. Acara ini di 
sambut dengan hangat dari pihak gereja setempat.
    Pelayan-pelayan Tuhan yang melayani begitu antusias 
dan sangat semangat sekali. Orang-orang yang hadir tidak 
hanya dari gereja setempat saja, melainkan dari beberapa 
gereja-gereja lainnya. Pemimpin pujian yang memimpin 
dari tim CMC mulai memasuki kata-kata pembuka dan 
mengawalinya dengan puji-pujian yang bersemangat, dan 
tanpa terasa mulai memasuki firman Tuhan, yang di sam-
paikan oleh Pdt. Daniel Hadi Sutanto, Gembala Sidang ge-
reja Christ Movement Center dari Surabaya. 
     “Beberapa waktu yang lalu kami melayani di kota 
Surabaya, begitu banyak yang dipulihkan, begitu banyak 
keajaiban yang terjadi, dan orang yang buta melihat, orang 
yang lumpuh berjalan, orang yang sakit jiwa di sembuh-
kan, karena Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang 
memiliki segala kuasa di bumi dan di sorga!” Demikian 
kata-kata Bapak Pendeta dengan tegas dan lantang. “Ada 
orang-orang tertentu yang baru percaya, kalau keadaan 
sudah tertekan, mereka percaya kalau perekonomian se-
dang lemah, mereka percaya kalau sudah ada sakit pe-
nyakit, mereka percaya kalau ada sebuah keadaan yang 
menekan mereka.” Tambah Gembala Sidang dari CMC. 
    Kemudian tidak berlama-lama lagi, Bapak Pendeta men-
gajak seluruh jemaat yang hadir di gedung untuk mem-
buka firman Tuhan di dalam Lukas 8:27, dan ada banyak 
uraian-uraian firman Tuhan yang pada intinya membahas 
mengenai kuasa dari Tuhan yang sanggup melepaskan 
kita dari kutuk-kutuk keturunan, keterikatan dengan dosa 
yang di lepaskan karena kita berseru berdoa pada Tuhan 
dan tidak hanya itu melainkan melakukan pemberesan 
secara hati dengan melepaskan pengampunan. Demikian 

pesan-pesan Tuhan di sampaikan sampai selesai. Se-
lama firman Tuhan berlangsung, semua jemaat dengan 
seksama memperhatikan firman yang di sampaikan. Dan 
pada akhirnya firman Tuhan di tutup dengan doa kesem-
buhan, pengakuan dosa dan pengampunan. Tim Trans-
form melihat begitu banyak pekerjaan tangan Tuhan yang 
di nyatakan di gedung itu. Kemudian, di akhir acara KKR, 
salah satu dari pemimpin pujian dari tim CMC juga men-
gundang jemaat untuk bersaksi dan maju ke atas pang-
gung, berikut liputannya;
     Dengan penuh semangat dan sukacita Bapak X ini naik 
ke atas panggung, “Shalom, puji Tuhan. Kami bersyukur 
dan berterima kasih atas mujizat Tuhan Yesus  yang kami 
sembah setiap saat, setiap waktu jelas-jelas dinyatakan 
dalam kehidupan kami, yaitu tangan kanan saya terasa 
sakit, tapi pada saat ini sudah di sembuhkan oleh Tuhan 
Yesus.” Demikian kesaksian Bapak X.
Mbah AS: dengan menggunakan bahasa Jawa, yang su-
dah kami terjemahkan, mbah AS ini menceritakan bahwa 
telinganya sakit, tapi sekarang sudah tidak sakit lagi dan 
sudah bisa mendengar, yang menyembuhkan Tuhan Ye-
sus.
Mbah DK: “sebelum datang ke tempat ini hidung saya 
susah bernafas, sekarang sudah longgar, disembuhkan 
Tuhan Yesus”, demikian tutur kata Mbah DK dalam ba-
hasa Jawa juga yang sudah kami terjemahkan.
     Demikian juga Mbah EA: “Kaki kanan dan lengan 
kanan sakit, sekarang sudah tidak lagi.” (terjemahan dari 
bahasa Jawa).
Ibu Umi: “Bukannya saya sakit, tapi sakit hati. Sakit hati 
pada tetangga saya, saya punya dagangan kecil untuk 
membesarkan anak-anak saya, tetangga saya iri hati, 
dan dia memfitnah saya habis-habisan. Tapi waktu saya 
memutuskan untuk maju ke depan, karena Tuhan jamah 
saya, jadi saya harus mengampuni tetangga saya. Dan 
sekarang ini saya memaafkan tetangga saya.” 
“Ibu Umi tidak sakit jasmani, tapi sakit hati, ternyata lebih 

HFH Healing From Heaven ROAD SHOW

Mbah DK

Healing From Heaven merupakan pelayanan voice of healing lewat  pelayanan KKR dan radio, terjadi 
ratusan kesembuhan dan mujizat yang ajaib oleh kuasa Kristus.
Layanan Doa : 081703406820



berbahaya sakit hati, karena tidak kelihatan.” Demikian penjelasan dari pemimpin pujian tim CMC. 
 Ada juga yang sebelum di doakan dan selagi firman Tuhan di sampaikan mujizat sudah terjadi. Bahkan masih banyak lagi 
mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita yang hanya mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri sendiri dan percaya 
dengan sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Mungkin mujizat kesembuhan tidak langsung terjadi waktu itu juga, namun butuh 
waktu, karena Tuhan tahu waktu yang terbaik dan tepat sesuai dengan kebutuhan kita, tapi yang pasti jikalau mujizat itu terjadi 
pastilah hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin.

INFO GEREJA 
Visi : Menjadi Gereja Tuhan yang Rasuli, Rahmani, dan Rajani

Misi:

1.Voice Of Salvation (VOS)
Menyuarakan suara keselamatan lewat berbagai media (Radio, Televisi, Tabloid, Majalah, 
Cinematografi) juga misi kampus, sekolah, dan kota.

2.Voice Of Healing (VOH)
Menyuarakan kesembuhan dan pemulihan bagi 
yang sakit secara jasmani dan rohani lewat 
pelayanan konseling, ibadah-ibadah kesembu-
han “Healing From Heaven”, pendirian klinik kes-
ehatan, House Of Healing/Rumah Pemulihan.

3.Voice Of Love (VOL)
Menyuarakan kasih dari Tuhan kepada yang 
terluka, dan terbuang.  VOL bergerak dalam 
pelayanan kasih (Panti Asuhan, Panti Jompo, 
Sekolah, dll)

4.Voice Of Prayer (VOP)
Menyuarakan doa-doa bagi kegerakan Tuhan 
dan jiwa-jiwa supaya dapat terjadi kemurnian 
dan kebangunan rohani di akhir zaman. 

5.Voice Of Worship (VOW)
Menyuarakan pujian dan penyembahan dan 
pemulihan Pondok Daud. VOW bergerak 
dalam bidang pujian, musik dan tari-tarian 
yang diurapi Tuhan.

6.Voice Of Blessing (VOB)
Menyuarakan berkat dari Tuhan, menjadi ben-
dahara Tuhan untuk memberkati misi Kerajaan 
Allah dan orang lain. VOB bergerak dalam bidang 
pendirian lapangan-lapangan usaha, seperti usaha Kom-
puter, Event Organizer, Home Industry,  LBB, Training 
Center, Usaha makanan, dan lain sebagainya.

7.Voice Of Family (VOF)
Membangun fondasi yang kuat bagi keluarga-
keluarga ilahi yang diurapi Tuhan, maupun calon 
keluarga muda untuk menggenapi kehendak 
Bapa dalam pemulihan keluarga dan kesatuan.

Bagi Gereja yang rindu menginfokan jadwal kegiatannya dapat menghubungi Redaksi Info Gereja : 031 60638987 atau 085 731078771

Alamat : 
- CMC Satelit Panjang Jiwo: Ruko Panji Makmur D23-25 Panjang Jiwo 46-48 Surabaya
- CMC Satelit Yakaya: Jl. Raya Rungkut Mapan Utara FA no 1 (Yakaya Supermarket Lt 3)

Informasi: 031 72170120, 031 60253003 Layanan Pokok Doa: 081 703406820
Website : www.grahacmc.org



Saya ingin 
orang Kristen 
yang bersedih 
hati merenung-
kan hal ini, 
bahwa dengan kehidupan 
mereka yang berat dan tidak 
menyenangkan ini, mereka 
tampaknya ingin memberita-
kan pada dunia bahwa mer-
eka menuduh Allah dan peker-
jaan-Nya, seolah-olah mereka 
secara terbuka menyebut Dia 
sebagai Tuhan yang kejam, 
keras, tanpa kompromi, 
dan pekerjaan-Nya sebagai 
sesuatu yang menyedihkan 
atau tidak menyenangkan.
Saya tahu ini bukan pemiki-
ranmu: saya tahu ini karena 
dirimu sendiri, dan bukan 
karena Allah dan peker-
jaan-Nya yang membuat 
engkau menderita; engkau 
berjalan dengan beban yang 
berat bukan karena engkau 
kudus, tetapi karena eng-
kau takut bahwa engkau 
tidak kudus dan karena 
engkau tidak kudus lagi….
Jika engkau melihat seorang 
hamba yang selalu sedih, 
dulu dia biasanya gembira 
pada saat melayani tuan-
nya yang lain, tidakkah anda 
akan berpikir bahwa ia 
mempunyai tuan yang tidak 
menyenangkan dia?...
Engkau lahir dan dilahir-
kan baru bagi kehormatan 
Allah; apakah engkau mau 
merendahkan Allah diha-
dapan dunia ini? Bukankah 
(dalam pandangan dunia ini) 
engkau sama sekali tidak 
menyanjung Dia dengan 
sikap dan wajahmu?

Tidak ada seorangpun 
manusia yang diciptakan 
tanpa tujuan.  Tuhan telah 
menetapkan dan memanggil 
semua orang dalam panggi-
lan kudus-Nya untuk menjadi 
“BINTANG”-Nya yang ber-
sinar. Sudahkah anda menge-
tahui panggilan anda? Anda 
diciptakan untuk Kerajaan-
Nya, Sudahkah anda berjalan 
menggenapi rencana dan 
panggilan Bapa?

Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang 
mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban 
dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba den-
gan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.

Ibrani 12:1

Saya pernah 
diberitahu bahwa 
saya tidak akan 
pernah menjadi 
penginjil yang 
sangat terkenal 
karena saya tidak mampu “ 
saya tidak mampu “ menjual 
kepribadian saya”. Oh, sung-
guh memalukan! Pekerjaan kita 
adalah untuk memuliakan Kristus 
Tuhan dan bukan untuk mening-
gikan kepribadian kita. Dr. Her-
bert Lockyer, dalam peringatan-
nya akan bahaya penginjilan 
yang akan menyanjung manusia, 
berkata, “jika ada seseorang 
yang cukup menarik, diberkati 
dengan kepribadian yang mem-
pesona dan dengan kuasa untuk 
mempengaruhi orang banyak, 
orang itu seringkali lebih banyak 
dicari daripada Tuhannya”

 Saya hanyalah sebuah sum-
bu. Banyak di antara kita yang 
memerlukan waktu yang lama 
untuk mengerti hal ini. Hanya 
ketika sumbu itu dicelupkan ke 
dalam minyak, baru ia akan me-
nyala. Jika anda ingin dipenuhi 
oleh Roh Allah supaya banyak 
orang datang ke gerejamu 
atau datang untuk mendengar 
engkau, maka Roh Kudus tidak 
dapat bekerja melaluimu. Jika 
orang mulai berkata-kata tentang 
sumbu itu, biasanya ada sesuatu 
yang salah dengan nyalanya.
D.H. Dolman, dalam buku 
James A Stewart, Evangelism

Tidak adakah bekas 
luka pada dirimu?
Tidak adakah luka 
yang tersembu-
nyi di kaki, tubuh, 
atau tanganmu?
Aku mendengar nyanyian men-
genai kekuatanmu di negeri,

Aku mendengar pujian mereka mengenai 
engkau sebagai bintang yang tinggi,
Tidak adakah bekas luka pada dirimu? 
Tidakkah ada luka pada dirimu?
Namun, Aku dilukai oleh tom-
bak; tak berdaya, Sandarkan Aku 
pada sebatang kayu untuk mati, 
dan dicabik-cabik oleh bina-
tang buas lapar yang mengel-
ilingi Aku, Aku pingsan;
Tidakkah ada luka pada dirimu?

Tiada luka, tiada memar?
Tetapi, sebagaimana Tuan 
demikian pula hamba.
Dan tertusuklah kaki orang-
orang yang mengikuti Aku;
Namun, tubuhmu itu tetap utuh: 
dapatkah dia ikut berjalan jauh
Dia yang tidak memiliki luka 
maupun bekas luka?

Amy Carmichael 
(1867-1951) 

      Ami Carmichael membuka panti 
asuhan dan mendirikan sebuah 
misi di Dohnavur dilayani. Dia di 
India selama lima puluh enam 
tahun tanpa cuti dan menulis 
banyak buku tentang pekerjaan 
misionari. Dan dengan didorong 
oleh keberanian yang suci, ia 
menjadi misionari anak pelacur 
kuil di Dohnavur India. Pada 
usianya ke 64, ia mengalami 
kecelakaan dan mengalami 
lumpuh, tetapi dia tetap melayani 
Tuhan dengan cara lain; menu-
lis banyak buku, dan akhirnya 
Yesus melawat Dohnavur.

 
(1718 — 1747) 
(martir In-
dian Amerika) 
berdoa di 
hutan sampai 
salju mencari 
di sekitarnya 
dan diwarnai merah dengan 
darahnya sendiri, karena 
batuk TBC yang diderita seu-

mur hidupnya. Ia meninggal 
di usia 29 tahun dan banyak 
suku indian dimenangkan
“Ini saya, Tuhan, utuslah saya, 
utuslah saya sampai ke ujung 
bumi; utuslah saya kepada 
bangsa kafir yang liar dan ganas 
di padang belantara; utuslah 
saya menjauhi segala sesuatu 
yang dinamakan kenyamanan 
di bumi, atau kenyamanan 
duniawi; utuslah saya bahkan 
kepada maut sekalipun, bila itu 
dalam pelayanan bagi-Mu dan 
untuk memperluas kerajaan-
Mu,” tulis seorang pemuda 
dalam buku hariannya. Kelak di 
kemudian hari, buku hariannya 
tersebut — “The Memoirs of the 
Rev. David Brainerd” — 
Dengan kehidupannya, Da-
vid telah menginspirasi ratu-
san orang termasuk William 
Carey, Henry Martyn, Robert 
M`Cheyne, dan masih ban-
yak misionaris lainnya, untuk 
menjadi misionaris ke berbagai 
belahan dunia. Hidupnya yang 
singkat telah begitu berdam-
pak bagi banyak orang.

In MeMorIaM 

warrIor of God 

My Star

Richard Baxter
(1600an)

James A Stewart, Evangelism
David Brainerd

Allah sedang mencari gen-
erasi yang penuh impian.
Dia menginginkan orang-

orang yang berani menjangkau 
hal-hal yang tidak mungkin.
Dia sedang mencari orang-
orang yang siap mengam-

bil resiko bagi-Nya,
dan melakukan sesuatu yang 

dasyat untuk mengubah dunia.
Inilah saatnya untuk berdiri 

dan mengambil peranmu dalam 
sejarah! Tidak ada waktu 

yang lebih baik untuk memu-
lainya daripada sekarang!



Transformer

Revival for Jesus? 
Yes, I believe !

Kali ini Transform meliput keger-
akan anak muda di Universitas 
Surabaya (UBAYA) yang ber-

tempat di Kalirungkut Surabaya.Beri-
kut liputan Tim Transform;

1. Seputar pelayanan PD Ubaya
    UKMKKP (Unit Kegiatan Mahasiswa 
Kerohanian Kristen Protestan), sing-
katnya UKKP resmi berdiri sejak 1998, 
di Universitas Surabaya. Pada mu-
lanya anggota PD kampus jumlahnya 
tidak sampai sepuluh orang, namun 
seiring berjalan waktu tiap tahun Tu-
han selalu mengirimkan jiwa-jiwa yang 
bergabung dan rindu melayani bersa-
ma di kampus.  
     Melalui pelayanan kampus, kami 
telah menyaksikan banyak orang-
orang yang diubahkan oleh TUHAN. 
Melalui setiap acara KKR, retret, bah-
kan setiap komunitas dan pemuridan, 
Tuhan bekerja di tengah kami. Pemuli-
han gambar diri, Hati bapa, dan tujuan 
hidup yang dibaharui dalam Tuhan 
adalah perubahan nyata dalam perto-
batan yang terjadi. 
     Pertobatan tidak cukup dengan air 
mata dan kata-kata, namun harus me-
miliki buah-buah yang nyata. Karena 
itu, dalam pemuridan (penggemba-
laan) dalam KTB, tiap jiwa yang rin-
du mengalami Tuhan lebih lagi akan 
dibimbing secara khusus, berbuah 
melalui perubahan karakter, belajar 
melayani, dan memiliki beban hati Tu-
han untuk jiwa yang terhilang (belajar 
menjangkau jiwa). Beban hati Tuhan 
untuk keselamatan jiwa-jiwa adalah 
asal mulanya lahir visi UK2. Kami 
rindu  menjadi mata, tangan, dan hati 
Tuhan atas Kampus kami, menjadi 
jawaban, dan berdampak nyata bagi 
kampus kami. 
    Pelayanan dari komunitas dan 
pemuridan juga memiliki tujuan untuk 
membantu orang-orang untuk men-
emukan dan menggenapi panggilan 
Tuhan dalam hidupnya. Kami percaya 
jika setiap orang bisa menemukan dan 
menjalani panggilan hidupnya, disitu-
lah Tuhan dapat berkarya nyata dan 
berdampak besar bagi orang-orang di 
sekeliling.

2. Visi dan Misi
Visi : 

terjadi kebangunan Rohani 
di Ubaya

Misi : 
-VOP (Voice of Prayer) 
 syafaat, doa peperangan, konseling   
menara doa, Gurdian  Prayer  
-VOS (Voice of Salvation) 
Buletin, LG, publikasi, Radio Kampus
-VOW (Voice of Worship) 
Divisi Musik, Training Musik, Divisi Tam-
borine & Flag
-VOL (Voice of Love) 
STARs home (mengajar anak-anak 
kurang mampu tiap Sabtu  d a n 
Minggu), kunjungan ke panti asuhan, 
panti jompo, dan Rumah Sakit

 
         Kegerakan doa (VOP), media pengin-
jilan (VOS), pujian penyembahan(VOW), 
dan pelayanan kasih (VOL) adalah inti 
pelayanan  Persekutuan doa di Ubaya. 
Tiap divisi berada di masing-masing 
voice ini. Kami rindu 4 voice ini dapat 
menjadi pilar yang menopang keban-
gunan rohani di Ubaya. Revival for Je-
sus? Yes I believe!

3. Program Kegiatan
§ Light of Generation (LG) : 
Persekutuan Doa atau ibadah kampus 
tiap jumat pk 11.00
§ Guardian Prayer, dua minggu sekali, 
tiap Kamis pk 17.30 
§ Menara doa Senin-Kamis, 
waktu menyesuaikan jam kuliah.
§ RECOM :
Komunitas penggembalaan, pemuri-
dan, persekutuan yang diadakan rutin 
tiap minggu (terdiri dari beberapa KTB 
– pemuridan)
§ KKR natal dan paskah
§ Kerjasama dengan PD dosen 
Ubaya – PD gabungan sebulan sekali.

    “Program Kegiatan bukan sekedar 
kegiatan yang dijalankan berdasarkan 
kewajiban melainkan suatu kerinduan 
yang dilakukan dengan hati dan seman-
gat yang berkobar sehingga program 
kegiatan tersebut bisa menjadi suatu 

langkah untuk lebih dekat lagi men-
capai “The Great Revival”. Melalui 
program-program tersebut diharap-
kan semakin banyak anak-anak muda 
yang mau berdiri dan menjadi tiang-
tiang doa bagi Universitas surabaya”. 
(Pernyataan ketua UKKP periode 
2011/2012 - Monika Salim)

4. UKKP - Transformer Ministry
    UKKP sampai saat ini masih me-
megang visi mula-mula tidak lepas 
dari peran alumni yang sampai seka-
rang menjadi penasehat dan pembina 
Persekutuan Doa ini. Meskipun telah 
lulus kuliah, para alumni semenjak 
berdirinya UKKP ini tidak serta merta 
meninggalkan PD yang telah dirintis. 
Tahun demi tahun kami melayani ber-
sama dan memiliki kerinduan yang 
sama untuk terjadi pemulihan atas 
kampus (almamater) kami. 
    Bertahun-tahun melayani di Uni-
versitas Surabaya, Tuhan menaruh 
beban kerinduan lebih lagi di pelay-
anan anak muda dan pelayanan 
kampus lainnya, maka lahirlah CMM 
(Christ Mercy Ministry) di tahun 2006 
yang kemudian lebih dikenal sebagai 
Transformer Ministry. Dari sinilah 
pelayanan sekolah dan Kampus di 
Surabaya bermula hingga saat ini. 

Bagaimana untuk bergabung ?
    Anda seorang pelayan Tuhan di kampus/
sekolah? Kami mengajak rekan-rekan anak 
muda yang memiliki panggilan dan kerinduan 
adanya PD di sekolah atau kampus, untuk ber-
sama-sama dalam Transformer Ministry yang 
bersifat interdenominasi dan berfungsi untuk 
melengkapi, mendampingi, dan mempersatu-
kan. 
Ingin pelayanan sekolah dan 
kampus Anda diliput ?

Hubungi : 
085 7310 78771 atau 031 60638987
Email : 
transformer.ministry@gmaill.com



MISI: 
Menyediakan pendidikan berkualitas yang mengembangkan segala bidang kehidupan dengan karakter yang kuat, 

intelektual, sosial, entrepreunership, skill dan spiritual untuk memaksimalkan potensi anak dalam menemukan tujuan 
hidupnya sehingga mampu memberikan dampak dan pengaruh yang positif bagi bangsa.

DISKON KHUSUS PENDAFTARAN 
FEBRUARI-MARET 2012

Special Program!!!
PRA-SD
Program Khusus secara intensif untuk mempersiapkan anak 
masuk ke bangku Sekolah Dasar
Anak akan dilatih secara mental, persiapan kemampuan menu-
lis, membaca dan berhitung.

Terdapat beasiswa bagi yang membutuhkan

Life Style

VISI: 
Membentuk Generasi Bintang, Generasi 

Pemenang dan Generasi Jawaban Doa yang 
mampu menjadi bintang-bintang pemimpin masa 

depan yang utuh dan berkualitas

P

Programs:
Playgroup (KB)
Kindergarten (TK)
Elementary School (SD) 
Daycare (TPA)

Facilities:
Classrooms
Softplay
Library
Multimedia
Computer Lab

Curriculum:
English & Mandarin
Computer
Science
Music
Art
Dance
Social Character
Entrepreneurship
Field Trip

endidikan usia dini dan pendidikan dasar merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan moral, spiritual 
dan intelektual seorang anak. Cara mendidik anak akan sangat menentukan keberhasilan masa depannya di kemu-

dian hari. Dengan penggabungan metode HOME SCHOOLING dan DISCIPLES SCHOOLING, CMC School 
menekankan kepada kualitas dan perhatian anak secara pribadi, sehingga anak bertumbuh menjadi seorang pribadi yang 
utuh.

     Seorang anak memiliki latar belakang karakter dan sifat yang berbeda-beda, karena itu, CMC School memberikan per-
hatian yang penuh terhadap perkembangan psikologi anak secara individu untuk membantu mereka berkembang secara 
maksimal baik secara intelektual maupun secara karakter. Sejak dini, potensi anak digali sesuai dengan talenta dan ke-
mampuannya, untuk menjadi dirinya sendiri tanpa dipaksa atau dibandingkan dengan orang lain, karena tiap anak memiliki 
kelebihannya masing-masing, sehingga mereka akan menemukan tujuan hidupnya di masa yang akan datang.

    Metode HOME SCHOOLING, maka seorang anak akan merasakan suasana keluarga, dimana sekolah merupakan 
rumah kedua bagi anak untuk saling berbagi dan mencurahkan isi hatinya, karena tiap anak dilahirkan 
menjadi Pemenang. Kita hanya perlu mengetahui apakah bakat dan kemampuan masing-masing 
anak tersebut.

     Dengan pendidikan yang berkelas dan menyeluruh, akan membuat anak menjadi Generasi 
Bintang, Generasi Pemenang dan Generasi Jawaban Doa. Sebuah generasi yang akan 
menjawab doa/kebutuhan Bangsa Indonesia yang memiliki karakter dan intelektual yang excel-
lent sehingga mampu memberikan dampak yang positif bagi bangsa. 





Dapatkan 
Transform di 

toko-toko buku 
rohani terdekat

CP (031) 72170120


