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 ransform kembali hadir dengan Format Ma-
jalah dan kali ini, redaksi mengangkat tema 
“BAHTERA TERAKHIR”. Transform tidak 

henti-hentinya mengingatkan kepada generasi ini 
bahwa kedatangan-Nya sudah semakin dekat dari 
sebelumnya. Dalam edisi ini akan dibahas menge-
nai pesan Tuhan bagi gereja-Nya di akhir zaman. 
Tugas kita bukan hanya mempersiapkan diri men-
jadi mempelai yang tidak bercacat cela, namun 
juga melakukan tugas amanat agung Kristus yaitu 
memberitakan Injil kepada semua orang.!

“Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, 
tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 

Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengum-
pulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan 

telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah 
menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu!” 2 Tim 4:2-5
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Bagi sahabat-sahabat Transform yang rindu memberikan Donasi Persembahan Kasih, dapat memberi-
kan Persembahan sukarela di REK BNI 7700.7700.75 a.n Yayasan Menorah Indonesia (dengan ketera-

ngan: Persembahan Kasih Transform). Anda juga dapat membantu melayani bersama kami dengan 
membantu distribusi TRANSFORM dengan memberikan persembahan kasih ongkos cetak (per 50 

lembar: Rp. 200.000,-). Dengan dibagikannya majalah TRANSFORM secara GRATIS selama beberapa 
tahun ini, semoga dapat memperkuat INJIL di seluruh pelosok Indonesia. 

Datanglah segera Tuhan Yesus, kami rindu mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu!

EREJA KUDUS-NYA bukanlah sebuah 
restoran dengan aneka menu dan pang-

gung hiburan, di mana Anda bisa sesuka hati 
memilih yang nikmat dan tidak nikmat, yang 
menurut Anda menyehatkan atau tidak. “Sang 
Koki” terbaik di bumi dan di sorga adalah 
Penyedia menu yang terbaik. Mungkin ketika 
Anda makan Firman-Nya “asam lambung” 
Anda mulai naik, anda mulai kecewa dan mulai 
marah..tetapi Sang Koki tahu Anda butuh menu 
yang menghanguskan daging dan menyehat-
kan roh.

ita adalah Tubuh Kristus. Kita bukanlah 
kumpulan orang suci dari awalnya. Tetapi 

gereja Tuhan akan memisahkan kelak antara 
pengunjung dan pemilik gereja-Nya. Kitalah 
pemilik gereja-Nya. Dunia berusaha mem-
beri slogan-slogan yang melawan keindahan 
bentukan-bentukan sorgawi.
Kumpulan-kumpulan kaum yang tidak setia 
akan berkata bahwa gereja hanyalah urusan 
selera makan. Kalau suka, dimakan. Kalau 
tidak, dibuang.
Kiranya umat kudus Tuhan yang sedang 
dipersiapkan-Nya mendapat bentukan sorgawi!

ekeringan dari  “pertunjukan” gereja-Nya 
tidak menunjukkan Ia tidak ada, tetapi Dia 

hadir untuk menampilkan Kebenaran yang 
sejati. Gereja yang hidup bukanlah dari artis-
artis sorgawi.
Gereja yang hidup bukanlah dari gerombolan 
penggembira, yang sesekali memeriahkan 
panggung Gereja dan merasa sudah melaku-
kan perbuatan hebat di mata-Nya.
Gereja bukanlah sebuah hotel untuk mera-
sakan kenyamanan yang disebut sebagai 

embangun Bahtera Tuhan di akhir zaman, bukanlah tugas beberapa gereja atau aliran tertentu. 
Tahukah anda, bahwa kita semua turut mengambil bagian dalam Proyek Bapa yang besar. Jam 
kedatangan-Nya sudah berdetak semakin mendekati kegenapannya, janganlah sampai kita ke-

tinggalan dan belum mengerjakan apa-apa. Semoga Transform selalu dapat menjadi sahabat untuk semua 
pembaca di seluruh Indonesia untuk menguatkan, menghibur, dan mengingatkan kita semua. 
Selamat membaca, kami percaya kuasa kemuliaan-Nya menyertai umat yang menantikan-Nya! (red)

“hadirat-Nya”.
GEREJA KUDUS-NYA dibangun dengan air 
mata oleh murid-murid-Nya! Gereja yang hidup 
bukanlah dibangun dari kesalehan yang dibuat-
buat, tetapi dari kertakan gigi dan air mata 
pertobatan dari orang-orang yang rindu akan 
pengudusan-Nya.

ereja yang diangkat oleh-Nya bukanlah 
gereja yang memiliki banyak cabang, ba-

nyak pengikut dan memiliki menu “super” yang 
membuat perut kenyang, pujian-pujian palsu, 
peneguhan-peneguhan manusia serta memiliki 
banyak panggung pertunjukan.  Gereja yang 
diangkat-Nya adalah gereja yang SANGGUP 
membuat bangku-bangku gereja menjadi 
panas oleh kekudusan-Nya. Membuat daging 
ingin lari! tetapi roh didalamnya ingin ting-
gal.  Gereja yang akan membuat Anda bukan 
menjadi pendengar dan pengomentar, tetapi 
menjadi pelaku-pelaku Kebenaran-Nya. 
Gereja yang bukan mengumpulkan para pe-
nyumbang dana karena berlomba menciptakan 
menu spesial, tetapi gereja yang mau dibentuk 
dan dibakar oleh panas api cinta-Nya.
Diteduhkan oleh hadirat-Nya.
Gereja yang diangkat-Nya bukanlah yang 
berlabel Mega Church, namun Mega Heart! Ya, 
hati yang besar, hati yang luas, hati yang mau 
diremukkan dan rendah hati dalam penyerahan 
mutlak.

ereja yang kudus akan membelah dan 
memisahkan antara visi-Nya dan ambisi 

daging.
Gereja yang kudus akan mencari yang terhil-
ang, menerima kembali anak yang hilang da-
lam kasih dan kuasa-Nya. Hari-hari ini, gereja 

yang sedang dipersiapkan-Nya untuk menjadi 
gereja kudus-Nya akan bangkit, berjalan dalam 
kuasa kebenaran dan bukan dalam kata-kata 
pembelaan.
Gereja yang diangkat bukan gereja yang terke-
nal dengan semaraknya, tetapi kesetiaan-Nya.
Gereja yang mau berteriak : “BENTUK dan 
JADIKAN!”
Waktu hidup tidaklah panjang. Barisan tentara 
iblis tidak tinggal diam.
Mereka akan berteriak-teriak, “CARILAH 
DUNIA! MILIKILAH DUNIA!”
Tetapi api cinta-Nya berkata lain, “TINGGAL-
LAH SEMUA dan IKUTLAH AKU, maka engkau 
akan menjadi pemilik Sorga”.

ari-hari ini kita butuh dijamah Tuhan. Kita 
butuh dipulihkan Tuhan.

Kita butuh dibakar sekali lagi. Agar cawan-
cawan hati ini menyala dalam kekudusan-Nya.
Yudas-Yudas dalam gereja akan selalu ada. 
Tetapi Paulus, Petrus, Yohanes,  dan seluruh 
murid-Nya yang lain akan tetap lebih banyak 
dan bermunculan pada waktu perkenanan-
Nya.

oa bukanlah doa jika belum menyentuh 
hati-Nya. Kuasa bukanlah kuasa sebe-

lum kuasa itu bekerja. Biarlah gereja menjadi 
gereja kudus-Nya!  Kita tidak sedang butuh 
motivator-motivator. Kita tidak sedang mem-
butuhkan kata-kata mutiara atau permainan 
kata-kata.
Kita butuh API KUDUS DAN KEBENARAN-
NYA…
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Penemuan benda yang diperkirakan adalah BAHTERA NUH ini masih menjadi kontroversi.

Tahun 1999-2000 muncul lagi 
dugaan adanya Bahtera Nuh 

dari pemotretan Penerbangan AS 
IKONOS di tahun itu. 

   ada tanggal 2 Mei 1988 silam telah terjadi sebuah gempa yang sangat hebat menimpa wilayah pegunungan Ararat yang diselimuti 
salju, dan membuka misteri artefak perahu / bahtera Nabi Nuh yang telah terkubur selama 5000 tahun lamanya.  Sebenarnya zaman 

Nabi Nuh tidaklah seprimitif yang kita kira. Pada zaman itu, pengetahuan sains dan tekonologi sudah sangat maju, hal ini dibuktikan lewat 
ditemukannya 500 kesan artefak batu baterai elektrik purba yang digunakan untuk menyadurkan logam. Diperkirakan di zaman itu, mereka 
telah mengenal listrik. Hal ini dibuktikan dengan analisis laboratorium terpisah yang dibayar oleh Ron Wyatt, kemudian dilakukan oleh Kevin 
Fisher. Aluminium dan logam titanium telah ditemukan dan ini adalah logam buatan manusia.  

engikuti perkiraan para ahli, Nuh membangun bahtera tahun 2465 SM dan hujan turun sangat lama mengakibatkan air bah maha 
dahsyat yang mengakhiri populasi manusia. Bahtera tersebut dibuat dari spesies pohon purba yang sudah punah (diperkirakan 

sangat mirip dengan kayu Jati dari Pulau Jawa), dengan panjang kurang lebih 5000 kaki, lebar 83 kaki, dan tinggi 50 kaki. Luas bagian da-
lamnya cukup menampung ratusan ribu manusia, jarak tingkat satu ke tingkat lainnya adalah 13 kaki.  Menurut kajian Dr.Whitcomb, kira-kira 
terdiri 3700 binatang mamalia, 8600 itik/burung, 6300 reptil, 2500 amfibi yang menaiki bahtera itu. Kitab Kejadian menggambarkan bahwa 
air bah merendam bumi selama 150 ribu dan setelah itu air mulai surut. (sumber: www.arkdiscovery.com dan berbagai sumber)

Bahtera Nuh 
setelah dibersihkan

Pengukuran bahtera Nuh
 oleh para peneliti

Bahtera Nuh Artefak Batu baterai

 Diawali dengan pemotretan Angkatan   
Udara AS tahun 1949 tentang adanya 

benda aneh di atas Gunung Ararat-Turki, 
dengan ketinggian sekitar 4.600 meter.              

 

 

Awal tahun 1960, 
berita dalam Life Mag-

azine; Pesawat tentara 
Nasional Turki menang-
kap sebuah benda mirip 
perahu di puncak Gunung 
Ararat yang panjangnya 
500 kaki (150 meter) yang 
di duga adalah Bahtera 
Nuh. 

 
uara seperti terompet yang berkumandang akan diperdengarkan sampai ke ujung-ujung 
bumi. Tiba-tiba ada seperti tetesan dari langit berwarna merah darah yang menjatuhi tem-

pat-tempat tertentu... Sementara dibagian yang lain.., begitu banyak barisan tentara hitam dari 
ujung kaki hingga kepala... Yang terlihat hanyalah warna merah menyala dari kedua matanya. 
Dengus nafasnya terdengar kuat! Seperti nafsu pembunuhan dan kenajisan. Kumpulan mereka 
begitu banyak dengan teriakan-teriakan pemujaan kepada nama-nama penghulu di udara. Dan 
salah satunya adalah nama Tuhan yang dipalsukan...Kumpulan mereka seperti gulungan awan 
hitam pekat...Tiba-tiba di bagian yang lain... ada tetesan air yang begitu jernih dari atas langit... 
Ada suara yang begitu kuat di hati saya... Sangat kuat! Itu adalah AIR MATA TUHAN...

ementara itu saya dibawa ke bagian yang lain dalam mimpi ini... Saya melihat ladang-ladang 
yang menguning dihanguskan oleh panah-panah hitam dari langit! Saya melihat hujan meteor 

atau bintang jatuh begitu banyaknya. Sampai-sampai membuat asap yang begitu banyak di 
bagian-bagian bumi. Sedang di bagian lain, saya melihat bangunan-bangunan bertanda salib 
mengalami kebakaran hebat... Dan teriakan teriakan menyayat hati terdengar dari orang-orang 

di dalamnya... MASA-MASA SUKAR AKAN TERJADI!!! Ya… sebelum kedatangan Anak Domba, akan terjadi begitu banyak kekejian di 
muka bumi... 

mat-Mu yang mencintaiMu tak akan menyangkal-Mu... Dengan senyuman di bibir dan mata melihat jauh kedepan... Pedang dari pendu-
harka itu telah membuat kepala yang fana terpisah dari tubuhnya... Begitu banyak serpihan-serpihan besi yang menghantam badan yang 

fana... Begitu banyak anggota tubuh yang akan dipisahkan... Karena mereka tidak menyangkal nama-Mu yang kudus... Dan saya melihat, 
kepala-kepala yang terpisah itu tersenyum... Bersamaan dengan itu, malaikat-malaikat surgawi menjemput mereka dalam kebahagian 
kekal...”Inilah mimpi yang saya alami, seolah terdengar syair mengenai AIR MATA TUHAN. Tahukah saudara bahwa Bapa menangisi kita se-
mua? Dia menangisi bintang-bintang-Nya yang berjatuhan! Apa reaksi kita? Apakah kita turut bersukacita dengan iblis atas kejatuhan mereka 
ataukah kita turut menangisi dosa-dosa kita dan dosa generasi ini? 
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Oh, kiranya Tuhan memberikan kita semua 
hati yang lembut untuk menguatkan dan 
mendoakan para panutan kita yang sedang 
ditampi, dengan air mata kita berkata ke-
pada mereka dan pada diri kita sendiri... 

idak akan ada penundaan lagi,       
PERJAMUAN MAKAN ANAK DOMBA 

TELAH SIAP! Semua orang yang diangkat-
Nya kelak haruslah berpakaian pesta dan 
siap masuk dalam KerajaanNya. Mari, 
siapkan diri kita sebagai Mempelai Kristus 
yang berpakaian pesta (Matius 22:11-12). 
Di lain kesempatan, Tuhan mengingatkan 
saya bahwa begitu banyak orang-orang 
yang mengaku dirinya anak Tuhan tetapi 
sebenarnya “telanjang”. Mereka adalah 
barisan sakit hati, suka membenci, pemfit-
nah, orang-orang bebal yang sukar untuk 
diajar dan dituntun. Ada lagi orang-orang 
yang ternyata memakai pakaian hitam 
pekat, yang ternyata merupakan sekterian 
yang bukan merupakan pengikut Kris-
tus sejati. Mereka mencampurkan buah 
pengetahuan dengan gereja. Gereja sejati 
bukanlah nama atau denominasi tetapi 
gereja yang siap dibentuk menjadi mem-
pelai Kristus. Gereja pilihan-Nya bukan-
lah yang berstatus Mega Church tetapi 
MEGA HEART...

a! hati yang besar, hati yang luas untuk 
menerima bentukan, teguran, dan 

kasih-Nya yang akan melembutkan dan 
memulihkan kita. Hati yang tersalibkan 
berulang-ulang karena mencintai Kristus. 
Dan siap untuk menaklukkan hati jiwa-jiwa 
agar kembali kepada KRISTUS.

eberapa waktu lalu, saya mendapat 
mimpi tentang BAHTERA, bukan lagi 

bahtera di jaman Nuh, tapi bahtera yang 
sangat besar, yang seakan terbuat dari 
emas. Bahtera itu sedang dibangun oleh 
banyak orang percaya yang sedang men-
ceritakan kemuliaan-Nya. Tahukah anda? 
Bahwa kita semua sedang mengambil 
bagian dalam membangun bahtera Tuhan 
di akhir zaman? Tiap bagian tubuh Kris-
tus sangat berharga dan berperan dalam 
membangun bahtera tersebut. Sebuah 
kesalahan apabila kita saling mencela dan 
mencerca dengan tubuh Kristus lainnya. 
Apabila ada penyimpangan ajaran, maka 
kita harus melawan ajaran kesesatan itu 
dan menyatakan kebenaran tanpa me-
lukai tubuh Kristus yang lainnya.  Tuhan 
perintahkan dengan kuat agar gereja-Nya 
bangkit, berjaga-jaga dan berdoa. Jangan 
sampai kita ketinggalan masuk dalam 
bahtera terakhir-Nya. Dan mari bawalah 
orang-orang untuk ikut serta. 

aman Nuh ternyata bukanlah zaman 
primitif seperti yang kita bayangkan. 

Mungkin saja keadaannya sama seperti 
masa sekarang, penuh kemajuan teknologi 
dan kebejatan manusia semakin meningkat. 
Mengapa waktu itu Tuhan memutuskan 
untuk memusnahkan semuanya? Karena 
manusia sudah tidak lagi berjalan dalam 
tujuan semula mereka, mereka sudah 
melenceng jauh dari rencana Bapa, dan ke-
cenderungan mereka adalah jahat semata-
mata. Tuhan mendatangkan air bah agar 
mengembalikan manusia pada tujuanNya 
yang semula menciptakan mereka. Sebuah 
keadaan seperti zaman Nuh akan teru-
lang kembali. ROH HEDONISME; Roh ini 
bermanifestasi dalam pikiran manusia yang 

Air mata Tuhan, jatuh ke bumi, 
Peperangan besar t’lah dimulai
Air mata Tuhan, p’nuhi greja-Nya, 
Masa-masa sukar kan terjadi
Air mata Tuhan, tak tertahan lagi, 
Bintang-bintang Tuhan berjatuhan
Air mata Tuhan jawab Cawan Doa, 
Kebangkitan besar kan terjadi
Air mata Tuhan basuh semua duka, 
Kemenangan kekal t’lah menanti

Hai Para Pahlawan! Bangkitlah s’karang! 
Tunaikan tugasmu di akhir zaman
Hai Para Pemenang! Angkatlah s’karang! 
Kibarkan panji Sang Raja

Tuhan Yesus seg’ra datang, 
menjemput umat pilihan-Nya
Dia tak menangguhkan lagi, 
janji-Nya t’lah digenapi
Pedang yang patah, p’risai yang rusak..
Dipulihkan dengan kuasa-Nya
P’lita yang padam, jiwa yang letih..
Dipulihkan dengan cinta-Nya
(“Air Mata Tuhan”- Miracle Worship)

Sangkakala di belahan bumi sudah 
diperdengarkan. Kelak pada 

Sangkakala terakhir semua orang di 
bumi akan mendengarnya.    Namun 
demikian, banyak sekali yang tidak 
menyadari akan panggilan terakhir 

ini. Begitu banyak anak-anak-Nya belum masuk dalam panggilan kudus-Nya dan men-
ceritakan kebenaran yang menyelamatkan. Sedangkan disisi lain, umat Tuhan di serang 
dengan berbagai ajaran palsu, Injil yang lain (Galatia 1:6) seperti Injil Kemakmuran, Injil 
Murahan, Injil Perbuatan yang bukanlah Injil Kasih Karunia. Hati-hati juga dengan kumpu-
lan-kumpulan sekterian, gereja kedagingan dan agama-agama palsu lainnya. Mereka se-
mua merasa bahwa semua sedang baik-baik saja dan damai sejahtera (Yeremia 6:13-14).  

serakah, yang hanya mementingkan mate-
rialisme dan kesenangan duniawi. Bekerja 
mencari uang tidaklah salah sama sekali. 
Kita harus bekerja jika ingin makan, namun 
roh cinta akan uang, itulah yang tidak boleh 
menguasai kita. ROH EGOISME; Roh 
ini bermanisfestasi dalam hati dan jiwa 
orang-orang yang hanya mencintai dirinya 
sendiri. Ada begitu banyak kejahatan 
tercipta saat kita menjadi egois. Kita tidak 
lagi peduli bagaimana karya Tuhan dapat 
dinyatakan dibumi, namun hanya memikir-
kan kebahagiaan diri sendiri. Orang-orang 
seperti ini sukar dididik, sukar ditegur, 
semaunya sendiri, dan mengikuti nafsu-
nya. ROH TIDAK TAKUT AKAN TUHAN; 
berbuat dosa tanpa merasa malu lagi, dosa 
ditoleransi sedemikian rupa dan dianggap 
wajar. Manusia tidak lagi takut akan Tuhan. 
Tetapi saya percaya BAPA YHWH masih 
menyisakan orang-orang yang mau takut 
akan Dia, yang mau dimurnikan dan memi-
sahkan diri dari dunia untuk melakukan 
rencana-Nya, seperti Nuh yang mendapat 
kasih karunia dari Tuhan. 

entu saja! Tuhan memberikan ke-
sempatan kepada manusia di jaman 

Nuh. Nuh berkhotbah dan mengingatkan 
pada semua orang dengan sangat giat 
berpuluh-puluh tahun, bahkan diperkira-
kan selama 120 tahun lamanya. Tuhan 
selalu memberikan kita kesempatan untuk 
bertobat. Nuh tidak dipercaya orang-orang 
sejamannya. Demikian pula kita, jangan 
takut apabila kita menceritakan kebenaran, 
namun disalah mengerti, dikucilkan, atau 
tidak dipercaya. Kebenaran tidak harus 
disukai semua orang, tetapi mari kita tetap 
mengatakan kebenaran seperti Nuh dan 
seperti Yohanes Pembaptis yang berseru-
seru untuk mempersiapkan kedatangan 
Tuhan kedua kalinya. Banyak orang tidak 

  

 

Sebab sebagaimana halnya pada zaman 
Nuh, demikian pula halnya kelak pada keda-
tangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana 

mereka pada zaman sebelum air bah itu 
makan dan minum, kawin dan mengawinkan, 

sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam 
bahtera..

Matius 24:37-38
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audara, saya sering kali  bermimpi. Tidak 
semua mimpi menimbulkan sebuah 

rhema yang mendalam. Tetapi mimpi kali 
ini menimbulkan kesan yang sangat kuat. 
Seakan saya ada didalamnya dan kini saya 
harus menceritakan semua ini kepada 
anda, entah anda akan mempercayai atau 
tidak. Haruslah kita menguji segala se- 
suatu, kita tidak dapat mempercayai segala 
sesuatu (mimpi, penglihatan, dll) begitu 
saja, karena ada perbedaan yang tipis 
antara tipu daya musuh dan kebenaran. 
Oleh karena itu pada awalnya saya enggan 
membagikannya, tetapi Bapa menegur 
saya dalam Lukas 11:25. Apabila saya 
mendapatkannya untuk dibagikan kepada 
banyak orang dan saya tidak mengata-
kannya, maka saya berdosa di hadapan 
Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita 
semua hikmat untuk memahami semua ini 
bukan dengan pengertian kita sendiri. Kita 
sudah mendengar begitu banyak perkataan 
nubuatan mengenai akhir zaman oleh Fir-
man Tuhan yang disampaikan oleh hamba-
hamba-Nya. Saya percaya  kitab Daniel 
yang berbicara mengenai akhir zaman 
sudah mulai tergenapi dan penggenapan 
kitab Wahyu sudah berlangsung dan terjadi! 
(Daniel 12:1-4).

eberapa tahun lalu, dalam doa-doa 
pribadi, saya mendapat rhema yang 

mengerikan tentang akhir zaman. Bahwa 
ada banyak umat-Nya yang sebenarnya 
tidak sedang menyembah Yesus yang 
sejati, namun yesus yang palsu! Yang 
merupakan hasil rekaan pikirannya sendiri, 
yesus ciptaan, yesus yang palsu dimana 
malaikat kegelapan sungguh menyamar 
menjadi SANG TERANG dan memberikan 
banyak “wahyu” dan “firman” yang palsu. 
Kita harus menyembah YESUS SEJATI 
yang bersumber dari Firman Tuhan. 

aya mendapat mimpi kembali tentang 
keadaan di akhir zaman. Dalam mimpi 

itu, kelak manusia akan menciptakan tiruan 
manusia. Manusia akan menciptakan 
penemuan-penemuan baru yang di luar 
pikiran. Manusia akan mudah melacak ma-
nusia lainnya dan semua itu hanya dalam 
alat yang sangat kecil yang ditanamkan di 
tubuh manusia. Akan ada lompatan besar 
di ilmu kedokteran bahkan kelak mungkin 
manusia dapat memilih bentuk, rupa, dan 
jenis kelamin yang dilahirkan. Bahkan di 
pemakaman-pemakaman akan ada sebuah 
program yang dapat menampilkan orang 
yang serupa dengan orang yang mening-
gal dan mereka dapat saling bertegur 
sapa. Akan ada penyingkapan mengerikan 
dari hamba-hamba Tuhan yang terkenal 
di dunia, yang ternyata adalah biseksual, 
walaupun terlihat radikal pada awalnya. 
Saya mendapat mimpi dan melihat mobil 
beterbangan,  gedung yang dapat merubah 
warna dan bentuk, suntikan aneh yang 
berbentuk merah dan dapat menginjeksikan 
obat. Ditemukannya obat kanker dan obat 
hidup lama. Panas dahsyat melanda, se-
mentara bagian bumi yang lain mengalami 
dingin yang mengerikan, dan di belahan 
bumi lain berupa lautan hitam. Ada kece-
maran udara, saya melihat banyak yang 
memakai masker, dan lain sebagainya. 

mengerjakan DESTINY dari Tuhan, karena 
begitu banyak kita masuk dalam pencobaan 
dan peperangan yang tidak seharusnya. 
Pengasihanan diri, kesuaman, pembenaran 
diri, kebebalan, sihir nenek moyang (Avon 
–“Awon” akan dibahas dalam segmen dis-
cipleship) dan banyak ikatan-ikatan lainnya. 
Kita harus membuat dasar yang kokoh agar 
tidak diombang-ambingkan dalam pengaja-
ran kebenaran. Sebenarnya Bapa memiliki 
BLUE PRINT Surgawi untuk kita, dan DNA 
Surgawi ada pada kita. Sudahkah kita 
sadari bahwa kita hidup untuk menggenapi 
BLUE PRINT tersebut? Inilah tujuan yang 
semula itu. Waktu begitu cepat berlalu, 
jangan biarkan kita dibohongi oleh si jahat 
maupun oleh pikiran dan perasaan kita 
sendiri. Iblis berusaha membuat kita masuk 
dalam pikiran yang sama berulang-ulang, 
sehingga kita tidak dapat masuk dalam 
karya ajaib yang sedang Tuhan siapkan.

aya melihat juga ada binatang-binatang 
besar keluar dari laut, seperti yang 

dinubuatkan-Nya dalam Kitab Wahyu. Juga 
muncul binatang yang telah disangka mus-
nah akan muncul dalam lautan. Semakin 
banyak danau menjadi berwarna darah, 
diiringi kegelapan pekat menyelimuti bumi. 
Debu menyelimuti bumi beberapa waktu 
dan kilatan besar dari langit utara mem-
bentuk seperti kuali raksasa yang terbalik. 
Akan ada hal-hal mengerikan terjadi atas 
bumi ini!

i dalam otak manusia ditanamkan chip 
lalu diambil data memori dan diciptakan 

jiwa buatan. Lelaki dan wanita menikah 
dengan robot dan diberkati di dalam gereja. 
Kepandaian manusia seperti pada zaman 
Babel.  Saya begitu ngeri melihatnya... 
Gereja menjadi begitu mengerikan. Saya 

percaya ini bukanlah gereja sejati yang 
akan dipakai Bapa, melainkan yang sesat. 
Saya melihat dalam mimpi saya, robotlah 
yang berkhotbah disana, bahkan dalam 
“gereja” ada tarian perut?!

aya juga melihat ada gereja-gereja yang 
hidup milik Bapa. Tetapi tidak lagi di 

gedung-gedung. Gedung gereja telah ba-
nyak berubah. Akan muncul “gereja” yang 
memakai tiket masuk atau seperti ATM. Mu-
lai muncul tikus mutan yang sebesar anak 
anjing dan menyerang sebuah kota dan 
menyebabkan banyak kehancuran di kota 
itu, prostitusi lewat “kaca mata” yang aneh, 
yang begitu nyata. Bahkan akan ada yang 
mengaku dirinya adalah pelayan Tuhan, 
mengajarkan hal seksual tanpa dosa lewat 
kaca mata yang aneh. 

aya juga begitu ngeri dengan semua 
ini... Saya percaya adanya karunia 

bahasa roh yang benar, tetapi hendaknya 
kita sangat waspada. Ada bahasa roh 
yang dipalsukan, yang sedang dan akan 
merajalela. Di mimpi itu saya melihat 
dalam  sebuah ibadah mereka mengucap-
kan bahasa-bahasa yang mereka anggap 
adalah bahasa dari surga, ternyata di mimpi 
itu saya mendengarnya berbeda. Ternyata 
itu adalah bahasa roh palsu yang bertujuan 
untuk memuliakan setan-setan dan roh roh 
jahat dengan menyebutkan nama-nama 
dewa kekayaan, dewa kehormatan, bahkan 
ada yang artinya adalah mengutuki Kristus 
sebagai Juru Selamat. Mereka tidak sadar 
karena mereka tidak memahami artinya 
dan mereka tidak waspada karena begitu 
mengejar karunia bahasa roh itu.

etidakmengertian tentang kebenaran 
Firman Tuhan akhirnya dimanfaatkan 

iblis sebesar-besarnya. Saya sangat sedih 
setelah mengalami mimpi itu… Tetapi 
dalam doa saya, Tuhan menguatkan hati 
saya. Akan ada pemurnian, pemulihan, 
dan penyingkapan  kebenaran yang sesuai 
Firman Tuhan. Tuhan akan menjagai serta 
melindungi kita yang mau dibentuk dan di-
tuntun-Nya. Kita harus menghancurkan roh 
penyesat ini. Saya juga melihat dimimpi itu, 
bendera hitam yang bertuliskan 666 tetapi 
bentuk angkanya menyimpang ke kanan 
dan kekiri. Juga akan ada penghancuran 
sebuah tempat ibadat yang besar di sebuah 
kota. Tidak lama lagi  bait Salomo akan 
dibangun kembali. Akan ada gelombang air 
bah besar di beberapa bagian bumi, akan 
ada cahaya yang menyerupai tiang awan 
dan tiang api. 

h saudaraku, kesudahannya hampir 
dekat! Hari-hari ini kita harus terus 

bekerja mempersiapkan jalan bagi kedata-
ngan Sang Raja kita. Apa yang dapat anda 
lakukan bagi Dia? Janganlah ditunda lagi. 
Sekaranglah waktunya untuk bangkit dan 
memenuhi Tujuan kita dibumi. 

(Bersambung ke halaman 9...) 
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etika kita melihat kejadian, peristiwa, serta mengikuti perkembangan zaman yang terjadi 
hari-hari ini di Indonesia maupun diseluruh dunia, tentunya kita akan menarik sebuah kesim-

pulan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Lalu seperti apa bukti dari penggenapan 
firman Tuhan? Berikut ini bukti akan penggenapan firman Tuhan sebagai pertanda kita sudah 
berada dipenghujung akhir zaman:

“Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka: "Perhatikanlah pohon ara atau pohon 
apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya 

bahwa musim panas sudah dekat.” (lukas 21:29-31)

•TEKNIK PEMBEKUAN MAYAT (CRYONIC)

•Gunung Baroarbunga Meletus, Islandia, 
2014
Gunung Baroarbunga diprediksi meletus 
oleh seorang ilmuwan di Islandia. Seminggu 
setelah prediksi itu gunung api ini benar-be-
nar meletus. Bahkan dengan ledakan yang 
sangat dahsyat. Sebelum meledak, gunung 
ini mengalami ratusan gempa kecil. Leda-
kan dari gunung menyebabkan ledakan 
yang lain hingga mencapai 100 meter.
•Tsunami Maha Besar di Karibia, Tidak 
Diketahui Tahun Prediksi
Seorang peneliti dari University College Lon-
don dan University of California Santa Cruz, 
memprediksi akan adanya bencana besar 
di Karibia. Bencana besar itu berupa tsuna-
mi. Dan Tsunami itu muncul akibat meletus-
nya gunung Cumbre Vaja. Prediksi itu dirilis 
dalam makalah pada tahun 2001. Jika Gu-
nung Cumbre Vieja meletus, getaran akan 
menyebabkan gelombang laut. Para ilmu-
wan mengatakan jika Tsunami akan datang 
dengan tinggi mencapai 100 meter. Gelom-
bang juga akan bergerak dengan kecepatan 
800 km/jam. Gelombang ini akan mencapai 
Florida dalam 9 jam setelah gelombang per-
tama terbentuk.
•Gunung Fuji Meletus, 2015-2053
Gempa yang terjadi di Tohoku, Jepang be-
berapa tahun lalu mengakibatkan beberapa 
gunung apinya aktif. Sebelumnya perlu kita 
ketahui jika di Jepang ada sekitar 110 gu-
nung aktif yang tersebar di sepanjang kepu-
lauan. Dua puluh di antaranya langsung 
aktif. Beberapa tahun kemudian ada 47 
gunung yang menjadi aktif, bahkan aktivi-
tas vulkaniknya terus meningkat, dan salah 
satu di antaranya adalah Gunung Fuji.
•Gempa Bumi Maha Dahsyat, Chili,
  2015-2065
Sebuah prediksi mengatakan jika Chili akan 
mengalami gempa besar dengan kekuatan 
8.5 SR pada tahun 2014. Dan benar-benar 
terjadi meski kekuatannya lebih kecil, yakni 
8.2 SR. Segitu pun sudah meluluh lantakan 
hampir seluruh negara Chili yang terletak di 
benua Amerika.

 
Kepandaian manusia akan melebihi zaman 
menara babel. Kepandaian manusia membuat 
manusia jauh dari Tuhan. Seringkali hal-hal 
misteri membuat kita bergantung penuh pada 
Tuhan. Tapi karena manusia semakin pandai, 
manusia tidak lagi bergantung penuh pada 
Tuhan. Beberapa perkembangan teknologi 
tersebut adalah sebagai berikut: 
•CHIP RFID TANGAN DAN DAHI
RFID (Radio Frequency Identification) atau 
Identifikasi Frekuensi Radio adalah sebuah 
metode identifikasi dengan menggunakan sa-
rana yang disebut label RFID atau transponder 
untuk menyimpan dan mengambil data jarak 
jauh. Label atau kartu RFID adalah sebuah 
benda yang bisa dipasang atau dimasukkan 
di dalam sebuah produk, hewan atau bahkan 
manusia dengan tujuan untuk identifikasi de-
ngan menggunakan gelombang radio. Ini bu-
kan lagi merupakan kejadian yang akan terjadi 
di masa depan, tetapi sudah terjadi saat ini. 
Alkitab menjelaskan bahwa Tanda Binatang 
yang digunakan untuk membeli atau menjual 
dan dipasang pada tangan atau dahi pada 
bawah kulit, sangat cocok dengan Chip RFID 
tersebut dan merupakan sebuah system yang 
dibuat oleh manusia.

•TEKNOLOGI YANG BERSIFAT HOLOGRAM
Sebuah video atau gambar tampil tak hanya 
dalam 3 dimensi tapi utuh sesuai aslinya
•TEKNOLOGI MEMINDAI WAJAH
Saat ini menggunakan teknologi ini maka 
proses pemindaian atau pengenalan kode 
kunci cukup menggunakan wajah. Teknologi 
ini dibuat oleh oleh Japan National Institute of 
Informatika.

•PENGAWETAN OTAK MANUSIA YANG 
SUDAH MENINGGAL UNTUK DIHIDUPKAN 
KEMBALI
Seorang gadis yang meninggal di usia 23 
tahun memutuskan untuk mengawetkan 
otaknya sendiri. Dia berharap akan ada cara 
untuk bisa membangkitkannya kembali, meski 
butuh puluhan tahun.

Teknik ini bertujuan 
agar selnya tidak ru-
sak, sehingga bisa 
dibangkitkan lagi 
suatu saat nanti. 
Penemunya adalah 
Robert Ettinger, yang baru-baru ini meninggal 
dunia dan menjadi pasien ke-106 yang me-
manfaatkan teknologi ini. 
•REKAYASA GEN MANUSIA
Manusia telah berhasil memetakan gennya 
dalam proyek raksasa "The Human Genome 
Project". Dengan data ini manusia memiliki 
peta informasi untuk mengeksplorasi fungsi 
dan potensi dari tiap gen dalam tubuh manu-
sia. Mulai dari gen yang menentukan bentuk 
fisik manusia, gen penyebab kanker, gen yang 
membentuk ingatan, gen yang menciptakan 
kecerdasan, bahkan gen khusus yang me-
ngatur proses penuaan. Ini nantinya akan me-
mungkinkan dilakukannya rekayasa genetika 
untuk menciptakan manusia-manusia masa 
depan yang sangat unggul. Manusia dengan 
kesehatan sempurna, terbebas dari penyakit, 
berumur lebih dari 100 tahun dan mempunyai 
kecerdasan mendekati genius. Lalu gen itu 
bisa ditransfer ke seluruh umat manusia. 
•TRANSPLATASI KEPALA
Awal tahun 2015, ilmuwan dan ahli saraf dari 
Italia, Sergio Canavero, mengejutkan dunia 
ketika ia mengumumkan akan melakukan 
transplantasi kepala manusia yang akan di-
lakukan kepada Valery Spiridonov. Pria Rusia 
ini mengajukan diri sebagai sukarelawan da-
lam prosedur yang dia harapkan dapat me-
ningkatkan kualitas hidup dirinya. Hal ini akan 
direncanakan transplantasi kepala pertama di 
dunia pada Desember 2017



7

 

Tetrad Blood Moons atau empat Gerhana Bulan, berturut-turut 
bertepatan dengan perayaan Paskah dan Sukkot:
15 April 2014 (15 Nisan 5774) - Paskah 5774
8 Oktober 2014 (14 Tishri 5775) - sehari sebelum Sukkot 5775
4 April 2015 (15 Nisan 5775) - Paskah 5775
28 September 2015 (15 Tishri 5776) - Sukkot 5776 
Tetrad yang terjadi di tahun 2014-2015 merupakan tetrad ke-7 
yang terjadi. 
Tetrad sebelumnya terjadi pada :
Tetrad Blood Moons ke-1
17 April 162 (14 Nisan 3922) - 
sehari sebelum Paskah 3922
11 Okt 162 (14 Tishri 3923) - 
sehari sebelum Sukkot 3923
6 April 163 (15 Nisan 3923) - 
Paskah 3923
30 Sept 163 (15 Tishri 3924) - 
Sukkot 3924 

Tetrad Blood Moons ke-2
30 Maret 842 (15 Nisan 4602) 
- Paskah 4602
23 Sept 842 (15 Tishri 4603) - 
Sukkot 4603
19 Maret 843 (14 Nisan 4603) 
- sehari sebelum Paskah 
4603
12 Sept 843 (16 Tishri 4604) - 
hari ke-2 Sukkot 4604 

Tetrad Blood Moons ke-3
9 April 860 (15 Nisan 4620) - 
Paskah 4620
3 Okt 860 (15 Tishri 4621) - 
Sukkot 4621
30 Maret 861 (15 Nisan 4621) 
- Paskah 4621
22 Sept 861 (14 Tishri 4622) - 
sehari sebelum Sukkot 4622

Tetrad Blood Moons ke-4
2 April 1493 (15 Nisan 5253) - 
Paskah 5253
25 Sept 1493 (14 Tishri 5254) 
- sehari sebelum Sukkot 5254
22 Maret 1494 (15 Nisan 
5254) - Paskah 5254
15 Sept 1494 (15 Tishri 5255) 
- Sukkot 5255 

Tetrad Blood Moons ke-5
13 April 1949 (14 Nisan 5709) 
- sehari sebelum Paskah 
5709
7 Okt 1949 (14 Tishri 5710) - 
sehari sebelum Sukkot 5710
2 April 1950 (15 Nisan 5710) - 
Paskah 5710
27 Sept 1950 (16 Tishri 5711) 
- hari ke-2 Sukkot 5711 

Tetrad Blood Moons ke-6
24 April 1967 (14 Nisan 5727) 
- sehari sebelum Paskah 
5727
18 Oktober 1967 (14 Tishri 
5728) - sehari sebelum Suk-
kot 5728
13 April 1968 (15 Nisan 5728) 
- Paskah 5728
6 Oktober 1968 (14 Tishri 
5729)- sehari sebelum Sukkot 
5729

Tahun 1492, bangsa 
Yahudi dianiaya dan 
diusir dari Spanyol oleh 
penguasa Katolik pada 
saat itu. Kemudian me-
reka menemukan be-
nua baru yaitu Amerika, 
yang kemudian menjadi 
sekutu utama bangsa Israel hingga hari ini. Tidak ada lagi Tetrad 
Blood Moon lainnya di abad ke-16 hingga abad ke-19 (awal tahun 
1500-an hingga akhir 1800-an). 14 Mei 1948, bangsa Israel resmi 
berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat dan pada bulan Juni 
1967, Israel mengambil kendali dan kedaulatan penuh atas kota Ye-
rusalem. Lalu apa yang akan terjadi di tetrad ke-7 ini? Mungkinkah 
Israel berhasil membangun kembali Bait Allah ke-3? 

 

     Salah satu tanda akhir zaman dalam alkitab bahwa Bangsa              
Israel / orang Yahudi  akan membangun kembali Bait Allah yang ke-
tiga. Namun, sejumlah persiapan harus dilaksanakan oleh bangsa              
Israel antara lain mempersiapkan para Imam, membuat peralatan Bait        
Allah, bahan-bahan kayu, kain sutrera, jumbai-jumbai puncak baju 
para Imam yang diberi benang ungu kebiru-biruan (kain sutera yang 
sudah dicelup dengan warna ungu kebiru-biruan dari Siput Sigulit). 
Namun berita yang mengejutkan bahwa selama hampir 2000 tahun 
siput jenis ini lenyap atau telah punah. Akan tetapi, pada akhir Okto-
ber 1990 yang lalu, siput jenis ini dijumpai di pantai Mediteran (Laut 
Tengah, Israel), dalam jumlah sangat banyak. Begitu juga dengan alat 
musik harpa atau kecapi. Setelah penghancuran Bait Allah kedua (70 
M) sampai tahun 1990, lagu-lagu instrumentalia tersebut seakan-akan 
tidak ada lagi terdengar. Namun saat ini kecapi atau harpa tersebut 
sudah dibuat lagi. Lagu-lagu instrumentalia sedang mulai diajarkan 
kembali. Hal ini merupakan suatu hal yang sama langkanya dengan 
Siput Sigulit tadi. Mengapa setelah ‘menghilang’ hampir 2000 tahun, 
kini  muncul lagi?
     Ada nubuat dalam Kitab Talmud, bahwa apabila “Harpa / Kecapi 
Daud” dimunculkan lagi beserta lagu-lagu spesifiknya, hal itu merupa-
kan tanda, bahwa kedatangan Sang Mesias sudah dekat. Oleh sebab 
itu, alat tersebut diberi istilah Kecapi / Harpa Mesianik. Berita menge-
jutkan lainnya yaitu tentang lahirnya Lembu Merah yang diperlukan 
untuk penyucian bait suci. Setelah hampir 2000 tahun menghilang, 
ditemukan kembali di peternakan Rev. Clyde Lott, Missisippi, USA. 
Bukti penggenapan firman bahwa adanya pendurhaka yang akan me-
nyatakan diri di bait Allah benar-benar akan terjadi. Dan penggenapan 
nubuat ini sedang menuju kesudahannya dengan dibangunnya bait 
suci yang ketiga

Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, 
demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia ( Lukas 17:26 – 30)

Tanggal 26 Juni 2015, undang-undang Pernikahan Sesama Jenis di Amerika akhirnya di legalkan. Se-
lama persidangan, tantangan dan penolakan terus terjadi. Meskipun demikian, akhirnya sidang yang di 
pimpin Hakim Anthony Kennedy tersebut memutuskan melegalkan pernikahan sejenis, bahkan Presiden 
Amerika Serikat Barack Obama dalam pidato kepresidenannya mengatakan bahwa kita harus meng-
hargai persamaan gender dan memutusan untuk saling mengasihi sesama manusia yang merupakan 
hak asasi semua orang. Kemerosotan moral telah terjadi dan kehancuran sebuah bangsa adi daya 
telah dimulai. Penyesatan dan penganiayaan terhadap gereja Tuhan dan hamba-hamba Tuhan telah 
dimulai. Penghujatan - penghujatan akan Kristus pun dilancarkan pada aksi Parade LGBT di Sao Paulo 
2015 – Brazil yang dihadiri oleh jutaan orang pada acara tersebut. Negara Amerika adalah Negara ke-23 
yang menyetujui dan melegalkan LGBT. Inilah ciri Sodom dan gomora masa kini bahwa manusia akan 
semakin memuja cinta dan hidup dalam kemerosatan moral dan nafsu yang besar. 

ukti-bukti diatas menujukkan bahwa kita sedang berada dipenghujung zaman. Biarlah ini mencelikkan kita untuk kita bersiap sebagai 
mempelai-Nya yang hidup suci dan saleh, yaitu kita yang mempercepat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari siapkan dirimu 

dalam pesta perjamuan Anak Domba dan tidak hanya itu kita harus semakin giat memberitakan Injil demi keselamatan jiwa yang terhilang. 
Amin. (smh)

“Maka aku melihat, ketika Anak Domba itu membuka meterai yang 
keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 
matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan men-

jadi merah seluruhnya bagaikan darah.”Wahyu 6:12
“Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang ba-
gaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah datang dahulu murtad 

dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, yang harus binasa, yaitu 
lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disem-

bah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau 
menyatakan diri sebagai Allah.”II Tes. 2:3-4
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Kata benda (nomina) Ibrani ןוע - 'ÂVÕN, 'ayin-vâv-nûn sõfït dan אְטֵח -KHET/ KHATE bagai dua sisi mata uang yang memiliki kesejajaran 
“kesalahan” dan “dosa”.

 

ata dosa dalam Firman Tuhan memiliki beberapa penulisan dengan arti yang berbeda-beda, dan salah satunya adalah avon atau 
awon. Untuk saat ini, kita akan lebih dalam membahas tentang avon yang diterjemahkan sebagai kesalahan. 

Avon adalah kecenderungan untuk berbuat kesalahan atau dosa. Dalam bahasa inggris dituliskan iniquity.
Sebelumnya kita akan melihat penulisan dosa dalam Perjanjian Baru yang dicatat dalam kitab Roma 6:23. Dikatakan “upah dosa adalah 
maut”. Kata dosa disini dalam bahasa Ibrani, ditulis sebagai hamartia (ἁμαρτίας) yang berarti melenceng dari target sasaran. Hamartia ini 
bersinonim dengan kata Ibrani KHET/KHATE.

HEN-BE'AVON (lihatlah dalam kesalahan) KHOLALTI (aku dilahirkan) 'UVEKHETE' (dan dalam dosa) YEKHEMATNI (ia mengandungku) 
'IMI (ibuku)

"Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.” - Mazmur 51:7
 .׃יִּמִא יִנְתַמֱחֶי אְטֵחְבּו יִּתְלָלוֹח ןוֹוָעְּב־ןֵה

Jika diterjemahkan dalam bahasa Yunani :

 Avon adalah kesalahan yang kita miliki sejak kita lahir. Kita membawa warisan atau tabiat dosa dalam diri kita, tanpa 
kita belajar terlebih dahulu untuk melakukannya. Beberapa contoh yang dapat kita pelajari tentang avon ini:

.Perkataan Daud pada waktu dia melakukan kesalahan di dalam 2 Samuel 24:10 : 
“Tetapi berdebar-debarlah hati Daud, setelah ia menghitung rakyat, lalu berkatalah 

Daud kepada TUHAN: “Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini; maka seka-
rang, TUHAN, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat 
bodoh.”
Kesalahan yang dilakukan Daud disini menggunakan kata avon. Dalam bahasa Yunani, 
dituliskan sebagai berikut:

H5221 ךיו smote H3820 בל heart H1732 דוד And David's H853 ותא   H310 ירחא him after 
H3651 ןכ that H5608 רפס he had numbered H853 תא   H5971 םעה the people. H559 
 I יתאטח the LORD, H2398 הוהי unto H3068 לא And David H413 דוד said H1732 רמאיו
have sinned H3966 דאמ greatly H834 רׁשא in that H6213 יתיׂשע I have done: H6258 התעו 
and now, H3068 הוהי O LORD, H5674 רבעה take away H4994 אנ I beseech thee, H853 
 יתלכסנ for H5528 יכ of thy servant; H3588 ךדבע the iniquity H5650 (avon) ןוע H5771   תא
foolishly.

Pada ayat yang pertama dikatakan dalam versi KJVLite :
“And again the anger of the LORD was kindled against Israel, and He moved David 
against them to say, Go, number Israel and Judah.” 
Saat Daud melakukan kesalahan dengan menghitung rakyat, disebabkan karena Tuhan 
yang menggerakkan Daud, hal ini disebabkan bukan karena Tuhan tidak mengasihi 
bangsa Israel, tetapi karena bangsa Israel telah melawan Tuhan dengan tingkah laku 
mereka yang menyakiti hati Tuhan. 

.Dalam Mazmu 51:9 : “… hapuskanlah se-
gala kesalahanku! (avon = iniquities)” 

Doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan oleh 
Daud dalam Mazmur 51 ini berkenaan pada 
saat Daud bertobat dari dosanya mengenai 
Batsyeba. Ternyata seorang Daud yang begitu 
melekat dengan hati Tuhan memiliki avon ini. 
Dia membawa dosa yang telah diturunkan dari 
nenek moyangnya.
“… kesalahan aku diperanakan, dalam dosa 
aku dikandung ibuku.”
Daud juga tidak menginginkan hal itu tapi seo-
lah dalam darahnya mengalir avon ini.

“Kalau ada seorang melihat saudaranya ber-
buat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan 

maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan 
Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu 
mereka, yang berbuat dosa yang tidak menda-
tangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan 
maut: tentang itu tidak kukatakan, bahwa ia 

harus berdoa.
Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa 

yang tidak mendatangkan maut.”
1 Yohanes 5: 16-17

da dua jenis dosa yang kita ketahui dalam Firman Tuhan di atas, dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan 
maut. Dosa yang mendatangkan maut dalam Injil Matius 12:31-32 ini jelas dikatakan bahwa dosa menghujat Roh Kudus tidak ada 

pengampunan lagi. Sedangkan dosa yang tidak mendatangkan maut ini seperti contoh yang ada di atas, kesalahan yang Tuhan ijinkan terjadi, 
dan juga kesalahan yang sudah diwariskan melalui darah keturunan dari nenek moyang kita (“dalam kesalahan aku di peranakan…”). Pada 
saat Daud Tuhan ijinkan, tentu saja Daud tetap bisa memilih untuk bertobat atau dia tetap dalam kesalahannya. 

oma 7:14-20 menceritakan saat Rasul Paulus harus berjuang melawan dosa yang ada dalam dirinya. Dia sangat menyadari bahwa 
sekalipun dia adalah seorang rasul yang begitu mengasihi Tuhan, namun dia masih juga harus berjuang melawan “dosa” yang telah ada 

di dalam dirinya (Roma 7:23). Ada begitu banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahaya dari avon ini, sebuah 
kesalahan yang cenderung untuk kita lakukan terus, seperti ikatan yang ada dalam darah kita yang telah kita bawa 
dari kita lahir, seperti kecenderungan dosa seksual, kecenderungan mengasihani diri, cemburu, pemarah, sukar 
bersyukur, dan lain sebagainya. 

aud seorang Raja yang berkenan di mata Tuhan, tapi dia memiliki avon nenek moyang yang menyebabkan 
dia berzinah dengan Batsyeba. Akhirnya Daud memiliki anak-anak yang juga memiliki kecenderungan selalu 

bermasalah dengan hati dan perasaan, contohnya Amnon dan Tamar, Salomo memiliki 1000 istri dan gundik (1 
Raja-raja 11:1-13), dan lainnya. Jika Daud memilih untuk tidak bertobat dan berjuang melawan avon yang dimiliki-
nya, maka mungkin dalam sejarah tidak ada lagi dikatakan bahwa Yesus disebut anak Daud. Sekalipun Daud tahu 
bahwa dalam dirinya ada avon itu, dia memiliki kerelaan dan kerendahan hati untuk terus bertobat dan berubah. 

angan kita biarkan avon menguasai kita. Mungkin seumur hidup kita akan tetap berhadapan dan berperang 
melawan avon, tetapi marilah kita melawannya dengan iman, sebab Dia sudah menebus kita dari cara hidup 

yang lama yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Latih diri kita dalam kebiasaan dan pembahruan 
pikiran oleh Firman Tuhan. Sejarah akan terus berulang, sampai kita memenangkannya dan mengubahnya bersama     
dengan Kristus. (IK)
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Tetapi bagi orang-orang yang tetap 
mengeraskan hati dan bebal, akan 
masuk dalam KEBEKUAN HATI yang 
mengerikan. Ingatlah bahwa kasih 
akan semakin dingin. Hati manusia 
semakin membeku dan mengeras ka-
rena keputusan dan pilihannya sendiri. 
Banyak orang menjadi Kristen karena 
berkat. Mereka berkata dalam hatinya 
“Tuhan kalau aku sudah besar, aku 
akan melayani-Mu…” “Tuhan kalau aku 
sudah menikah…” “kalau aku sudah 
memiliki anak...” “Tuhan kalau aku 
sudah tua…“ Tetapi hari ini juga jika 
nyawa mereka diambil, apa yang dapat 
mereka lakukan?

ari kita masuk dalam hubu-
ngan yang karib dengan Tuhan. 

Sebuah keintiman dengan Tuhan dan 
kesatuan hati sesama keluarga Kris-
tus. Manusia bertanggung jawab atas 
dirinya sendiri. Iman kita bukan karena 
orang lain, gairah kita bukan karena 
orang lain. Banyak panggilan Tuhan 
akan tergenapi dengan sempurna jika 
kita memasuki level yang lebih tinggi. 
Mengapa anak-anak Bapa lebih suka 
yang gampangan? Sejarah akan beru-
lang. Sejarah dipelajari untuk menghin-
darkan dari malapetaka, dan nubuatan 
Firman-Nya diberikan agar kita lebih 
berhati-hati dan siap menghadapinya. 

enderang perang malaikat penjaga 
Indonesia semakin keras. Mereka 

berseru-seru sebelum masa kesusahan 
besar tiba! Saya percaya negeri ini 
akan mendapat pemulihan yang besar, 
yang belum pernah terjadi sebelumnya.  
Saya merasakan kerinduan hati Tuhan 
atas Indonesia. Dalam bilangan waktu 
tertentu, Indonesia akan mengalami 
kasih dan kebenaranNya  serta  me-
ngalami lawatan Tuhan dengan Keba-

ngunan yang sejati. ApiNya menyala di 
Indonesia!

oa para martir doa telah memenuhi 
CAWAN DOA itu dan cawan itu 

hampir penuh. Tuhan memberikan ke-
sempatan bagi Indonesia untuk pulih. 
Dan setelah itu ada masa kesesakan 
dimana akan datang masa penghaki-
man yang besar atas seluruh dunia 
ini. Bagaimana kita bisa mengambil 
bagian dalam Pemulihan itu? Saya 
sangat terkejut karena begitu banyak 
ketidaksiapan umat-Nya yang dikare-
nakan begitu banyak racun (ketakutan, 
kekhawatiran, kesombongan, keakuan, 
ketidakpercayaan, dsb) yang diberikan 
iblis atas anak anakNya.

aya melihat bayangan banyak orang 
merintih dan mengelepar… Me-

reka berperang  dan berjuang keras 
melawan “racun” yang mereka hadapi 
dan Bapa menangisinya. Bapa rindu 
kita pulih. Kuncinya adalah iman dan 
penyangkalan diri. Racun dari pen-
durhaka itu menimbulkan fatamorgana,  
ketakutan, kekeringan palsu, perasaan 
ditinggalkan, sukar melepaskan, dan 
lain sebagainya. Perasaaan palsu itu 
sudah mengubur potensi anak-anak 
Bapa.

uhan rindu mengatakan kepada se-
mua mempelai-Nya di akhir zaman 

untuk menyalakan pelita, sebab pelita 
kita hampir padam. Roti dimezbah-Nya 
sudah basi dan mezbah dupa-Nya 
tidak harum lagi. Banyak mimbar ku-
dus-Nya telah dinajiskan. Apa maksud 
dari semua ini?

aya teringat pada Firman Tuhan 
dalam Wahyu 1:12-18. Dia akan 

datang kedua kalinya sebagai Hakim 
yang penuh otoritas, Dia menampak-
kan diri kepada Yohanes di Pulau 
Patmos sebagai Penjaga Kaki Dian 
yang memurnikan, menegur dan 
memuji gereja-gereja-Nya. Pelita itu 
adalah gereja-Nya yang hidup, bersi-

pi Penyucian sedang dicurahkan 
atas umat Tuhan. Tujuan dari 

penyucian ini adalah kebangunan sejati 
yang diadakan oleh Tuhan sendiri. Ada 
banyak kebangunan rohani yang palsu. 
Sebuah buatan manusia untuk meng-
klaim bahwa merekalah satu-satunya 
yang dipakai Tuhan untuk membuat 
kebangunan rohani! Jika sebuah keru-
mumunan masa dan kehebatan Event 
Organizer adalah sebuah kebangu-
nan rohani, maka betapa sempitnya 
makna kebangunan rohani yang dimiliki 
oleh umat-Nya! Kebangunan rohani 
adalah hak Tuhan dan akan terjadi 
melawat seluruh umatNya yang siap 
dilawat Tuhan, tanpa membedakan 
doktrin, aliran, sinode, maupun 
hamba-hamba Tuhan tertentu. 

an inilah waktu itu, dimana si 
pendurhaka semakin menyatakan 

dirinya. Tetapi kelak, Dia datang dalam 
penghakiman yang besar dan akan 
mengadakan pemisahan dan peng-
hukuman. Tanda-tanda kedatangan 
pendurhaka ini sudah semakin nyata. 

Karena secara rahasia kedurhakaan 
telah mulai bekerja, tetapi sekarang 

masih ada yang menahan. Kalau yang 
menahannya itu telah disingkirkan, 

pada waktu itulah si pendurhaka baru 
akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan 

Yesus akan membunuhnya dengan 
nafas mulut-Nya dan akan memus-

nahkannya, kalau Ia datang kembali. 
Kedatangan si pendurhaka itu adalah 

pekerjaan Iblis, dan akan disertai rupa-
rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan 

mujizat-mujizat palsu,
dengan rupa-rupa tipu daya jahat 
terhadap orang-orang yang harus 

binasa karena mereka tidak menerima 
dan mengasihi kebenaran yang dapat 

menyelamatkan mereka.
2 Tes 2:6-10

audaraku, Tuhan berkata bahwa kita 
harus memasuki sebuah tingkatan 

yang lebih tinggi dari semula. Untuk 
naik tingkat, mungkin tidak seperti yang 
kita bayangkan. Terkadang Dia harus 
membawa kita turun kebawah dalam 
pemurnian, pembongkaran, dan perbai-
kan dasar-dasar kita yang salah. BAPA 
akan memberikan kembali apa yang 
telah lama hilang dalam umat-Nya, 
Pemulihan yang besar di Generasi kita. 
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nar dengan kemurnian. Menyalakan 
pelita artinya bahwa ibadah-ibadah kita 
haruslah kudus, mimbar Tuhan harus 
kembali dikuduskan, sehingga semua 
kedagingan akan menjadi tidak nya-
man dan berteriak. Ada begitu banyak 
cerita kecemaran dan kepalsuan yang 
sedang menghiasi mimbar modern di 
akhir zaman ini. 

entikan hiburan-hiburan di Gereja 
yang berusaha menarik jiwa-

jiwa dunia. Hentikan pencitraan-
pencitraan untuk mengangkat dan 
mempromosikan figur hamba Tuhan 
yang melebihi pengagungan kepada 
Kristus sediri! Bagaimana mungkin 
memenangkan dunia jika kita malah 
bergandengan tangan dengan dunia?  
Tidak ada hiburan yg bersih!  

ereja bukan panggung hiburan 
untuk menghibur daging, atau un-

tuk menaikkan prosentase kehadiran. 
Gereja harus mengembalikan Kedudu-
kan Bapa. Gereja harus mengambil 
resiko. Mungkin saat itu terjadi, orang 
Kristen palsu dan kedagingan akan 
berbondong-bondong keluar dari Gere-
ja, jumlah jemaat akan berkurang dan 
persembahan pun berkurang. Gereja 
Bapa lelah dengan gaya hiburan dunia 
yang menyesatkan. Gereja Bapa rindu 
akan pengalaman nyata bersama 
Bapa. Akan dibangkitkan generasi 
yang lapar dan haus akan makanan 
rohani, bukan haus akan hiburan! 
Begitu banyak terang palsu, roti yang 
busuk dan dupa yang baunya menjijik-
kan bagi Bapa. Sebuah imitasi dari 
pengalaman sorgawi. Mimbar-Nya 
akan di kuduskan kembali dan umat-
Nya di tahirkan. Pemurnian dan karunia 
yang benar akan dikembalikan dan 
dipulihkan! 

Imam-imamnya memperkosa hukum Taurat-Ku dan 
menajiskan hal-hal yang kudus bagi-Ku, mereka 
tidak membedakan antara yang kudus dengan yang 
tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis 
dengan yang tahir, mereka menutup mata terhadap 
hari-hari Sabat-Ku. Demikianlah Aku dinajiskan di 
tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di 
tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala 
yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan 
darah, yang membinasakan orang-orang untuk 
menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-
nabinya mengoles mereka dengan kapur dengan 
melihat penglihatan yang menipu dan memberi te-
nungan bohong bagi mereka; nabi-nabi itu berkata: 
Beginilah firman Tuhan ALLAH! tetapi TUHAN tidak 
berfirman. Yeh 22:26-28

ezbah dupa seharusnya diba-
kar dengan kerinduan! Ini akan 

memenuhi gereja-Nya dengan ke-
haruman sebuah manifestasi doa dari 
orang yang ada didalamnya. Gereja 
akan kembali bersinar seperti pelita 
yang dinyalakan oleh api Roh Kudus. 
Janganlah kita menjadi pelayan dan 
hamba-hamba Tuhan dan gereja yang 
hidup karena perasaan. Jika dirasa 
tak nyaman, digantilah model ibadah. 
Jika dirasa jemaat mulai bosan dengan 
firman, diturutilah kemauan jemaat 
kedagingan. Ketika jemaat kedagi-
ngan berteriak membutuhkan hiburan, 
dibuatlah acara hiburan. Jika dirasa 
Bapa tidak hadir, maka dibuatlah acara 
yg dirasa-rasakan Tuhan hadir. Ingat-
lah di akhir zaman, orang lebih suka 
mendengar apa yang menyenangkan 
telinga dan bukan kebenaran yang 
pahit dan keras, namun menyehatkan 
dan menyembuhkan (2 Tim 4:2-5) . 
Kita hidup karena Iman, bukan karena 
perasaan maupun pembenaran (2 Kor 
5:7).  Gereja harus kembali kepada 
impian Bapa dan tidak berkompromi 
dengan dunia.  Kesaksian terbe-
sar dari jemaat gereja bukanlah di 
mimbar, melainkan apakah mereka 
bersedia menjadi GEREJA YANG 
HIDUP selepas dari kebaktian?

agaimana dengan kita? Jika kita 
sudah berusaha hidup benar dan 

bisa dari ular jahat itu mulai meng-
aburkan mata kita, HIDUPLAH OLEH 
IMAN! Apa masalah anda? Pasangan? 
Pekerjaan? Kesehatan? Ada orang 
yang salah memilih pasangan hidup 
karena mengejar usia. Roh jahat hawa 
nafsu mulai membisikkan racun roman-

tikanya. Tetapi ada juga 
anak-anak Bapa yang 
ekstrim lainnya, yang takut 
memasuki pernikahan 
di bumi karena merasa 
Bapa akan marah. Begitu 
banyak kita dikacaukan 
ke kanan dan ke kiri. 
Tahukah saudara, bahwa 
berpasangan dibumi 
adalah sebuah panggilan?  
Biarlah iman kebenaran 
dan cinta akan Dia yang 
membuat kita semua da-

pat melihat janji-janji-Nya. Entahkah itu 
jodoh, kedudukan, kekayaan, bahkan 
pembangunan gereja sekalipun, seha-
rusnya itu bukanlah pokok doa utama 
kita. FOKUS DOA adalah penyemba-
han dan keintiman kita dengan Bapa. 
Pokok doa kita adalah pemulihan dan 
pertobatan jiwa-jiwa. Jangan kita sia-
siakan kesempatan Bapa di masa akhir 
ini. 

 

aya lanjutkan mimpi saya. Saya me-
lihat peperangan rohani di masing-

masing kota, pulau, dan negara, 
bahkan di rumah. Iblis tertawa mengeri-
kan…

aya melihat sebuah JAM yang 
sangat besar. Jam itu menunjukkan 

waktu-waktu kedatanganNya, dan dise-
belah  ada timbangan yg berhubungan 
satu sama lain. Jam kedatangan Tuhan 
sudah berdetak ke arah 12, sedang ke-
datangan Kristus dan pemulihan segala 
sesuatu, tertera di angka 3 pagi. Tetapi 
anehnya tiap garis di jam itu menunjuk-
kan masa bumi dan detiknya menun-
jukkan hal-hal yg terjadi dan akan 
terjadi. Dari semua yang saya lihat itu, 
benarlah kata FirmanNya bahwa kita 
dapat mempercepat kedatanganNya 
(2 Pet 3: 11-14). Detik kecepatan itu 
dipengaruhi semacam timbangan. Ada 
banyak tulisan, seperti cawan doa level 
tertentu, penyerahan, pekabaran Injil, 
pemulihan tubuh Kristus yang terkoyak, 
dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi 
timbangan lainnya bertuliskan terko-
yaknya tubuh Kristus, tidak ada kesak-
sian, kebangunan palsu, penyesatan, 
dan lain sebagainya.
Dan yang membuat saya sangat 
terkejut… Indonesia disebutkan disana 
sebagai salah satu garis penentu, 
atau kunci yang akan mempercepat 
kedatangan Tuhan! Indonesia adalah 
negara Kepulauan yang sangat besar 
jumlah penduduknya dan wilayahnya. 
Begitu banyak orang belum mengenal 
Kristus, tapi akan ada saatnya, hampir 
separuh negeri ini akan mengenal Dia. 

aya melihat jarum itu menunjuk 
hampir di angka 12 dan di angka 1 
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s. Daniel Hadi Shane adalah pendiri Christ Mercy 
Center yang ikut terlibat aktif dalam pelayanan perinti-

san Rasuli, pengajaran, maupun penggembalaan. Beliau 
bersekolah di SDK St, Aloysisus Surabaya, SMP Petra 
Kediri, dan menghabiskan masa SMA di SMAK Frateran 

dini hari, tertulis dengan besar... PE-
NGANGKATAN GEREJA! Saya sangat 
bergetar melihat pemandangan itu! 
Kita tidak tahu masa dan waktu kedata-
ngan Tuhan, tapi saya rasakan dalam 
hati dan doa saya, kedatanganNya 
memang sungguh tidak lama lagi. Iblis 
tahu waktunya sudah hampir berakhir. 
Oleh karena itu pasukan kegelapan 
semakin kuat bekerja untuk menjatuh-
kan bintang-bintang-Nya dan menyeret 
dunia dalam kebinasaan kekal. 

menceritakan Kebenaran dan Kemu-
liaan-Nya. Kiranya Roh Kudus-Nya 
memberikan kita hikmat dan pengertian 
agar kita dapat menerima pesan, kasih, 
teguran dan kekuatan-Nya. 

Ps. Daniel Hadi Shane
(Gembala Senior Christ Mercy Center)

Tentaranya akan muncul, mereka akan 
menajiskan tempat kudus, benteng itu, 
menghapuskan korban sehari-hari dan 
menegakkan kekejian yang membinasa-
kan. Dan orang-orang yang berlaku fasik 
terhadap Perjanjian akan dibujuknya 
sampai murtad dengan kata-kata licin; 
tetapi umat yang mengenal Allahnya 
akan tetap kuat dan akan bertindak.
Dan orang-orang bijaksana di antara 
umat itu akan membuat banyak orang 
mengerti, tetapi untuk beberapa waktu 
lamanya mereka akan jatuh oleh karena 
pedang dan api, oleh karena ditawan 
dan dirampas. Sementara jatuh, mereka 
akan mendapat pertolongan sedikit, dan 
banyak orang akan menggabungkan diri 
kepada mereka secara berpura-pura. 
Sebagian dari orang-orang bijaksana 
itu akan jatuh, supaya dengan demikian 
diadakan pengujian, penyaringan dan 
pemurnian di antara mereka, sampai 
pada akhir zaman; sebab akhir zaman 

itu belum mencapai waktu yang telah 
ditetapkan. 
Daniel 11:31-35

audara, hari Tuhan akan datang 
seperti pencuri. Berbahagialah kita 

yang dapat menangkap tanda-tanda 
yang Tuhan berikan untuk kedatangan-
Nya. Walaupun demikian, tidak ada 
seorangpun yang dapat mengetahui, 
hari dan tanggal Dia akan datang. Mari 
kita bersatu membangun BahteraNya 
di akhir zaman sesuai bagian kita 
masing-masing. Gereja yang menan-
tikan Dia tidak akan dikecewakan. Dia 
sudah menyediakan sebuah tempat 
perhentian yang kekal untuk kita se-
mua. Tubuh fana kita akan digantikan 
dengan yang tidak dapat binasa. Ada 
pengharapan kekal buat kita semua. 
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, se-
bab kedatangan-Nya tidak akan lama 
lagi! Dia memberi penghiburan dan 
kekuatan kepada hamba-hamba-Nya 
di tengah masa-masa yang semakin 
sukar. Kita akan terus berdiri tegak 

Biografi Ps. Daniel Hadi Shane

Surabaya di tahun 1993. Tuhan telah memanggil beliau dalam panggilanNya dalam banyak peristiwa dalam hidupnya. Namun panggi-
lan Bapa tidaklah dihiraukannya karena banyaknya luka yang belum dipulihkan dan dosa yang ada. Kita melihat di masa remaja, begitu 
banyak pemuda yang mengaku berkomitmen di hadapan Tuhan tetapi diikuti juga dengan pengingkaran dan kembali jatuh bangun 
dalam dosa yang sama. Demikian juga pada waktu itu, ia jatuh bangun dalam dosa, sampai akhirnya ia mengalami sebuah peristiwa 
adikodrati (1998) di antara hidup dan mati di bangku kuliah, Universitas Surabaya. Peristiwa inilah yang membuat beliau benar-benar 
sadar akan adanya surga dan juga penghukuman kekal di neraka. Pelan tapi pasti, beliau mulai berdamai dengan hidupnya, dengan 
masa lalu dan dengan Bapa, dengan mulai membangun hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. 

i masa itu juga, Tuhan memberikan sebuah vision kepada beliau bahwa kelak ia akan mendirikan sebuah pelayanan untuk Bapa 
yang penuh dengan kasih karunia-Nya dan secara visioner akan berdampak bagi banyak orang. Setelah melewati banyak proses, 

7 Tahun setelah itu, lahirlah gereja Christ Mercy Center yang dimulai dari persekutuan doa kampus di Surabaya. Jaringan pelayanan-
nya pun semakin berkembang dengan 7 Misi/7 Voices (Voice Of Salvation, Voice Of Prayer, Voice Of Worship, Voice Of Healing, Voice 
Of Love, Voice Of Blessing, Voice Of Family), setelah para pemegang visi lulus dari bangku kuliah dan mulai berkarya sesuai dengan 
panggilan yang Tuhan berikan.

s. Daniel juga adalah “founding father “ dalam pendirian radio CMC FM yang memiliki program  Healing From Heaven  dan men-
jadi pembicara ke-sembuhan di Radio maupun KKR yang  diadakan di kota-kota di jawa Timur. Begitu banyak mujizat yang Tuhan 

ijinkan terjadi dalam acara tersebut. Mulai dari kesembuhan sakit stroke, kebutaan, kelumpuhan, kanker, dan yang sudah mengalami 
mati beberapa menit dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Tuhan juga memakai beberapa media seperti kaset rekaman acara ini, dan lain 
sebagainya untuk menjadi alat kesembuhan-Nya.  

elain itu Ps. Daniel Hadi Shane (founding father), mendirikan CMC school, SMI School, Harvest School dan kini sekolah ini sudah 
memiliki ratusan murid dari Play Group sampai SMA, yang kini dijalankan oleh anak-anak rohaninya dan sedang mempersiapkan un-

tuk membangun Perguruan Tinggi. Suami dari Ibu Elia Hirawan dan ayah dari 3 orang putri (Kezia, Joy, Tirza) ini juga berperan sebagai 
pendiri Transformer Ministry yang bergerak dalam jaringan pelayanan mahasiswa dan sekolah.  

erinduan Ps. Daniel adalah generasi ini dapat memenuhi tujuan Bapa, menjadi Generasi Jawaban Doa yang menjawab kerinduan 
hati Tuhan dan menjawab doa para martir di akhir zaman. Melahirkan gereja (orang-orang) yang siap menyambut kedatanganNya, 

menjadi gereja yang hidup dan murni, rendah hati dan setia dalam pertobatan dan juga melawan ajaran-ajaran yang menyimpang dari 
kebenaran Firman Tuhan.  Ps. Daniel meyakini bahwa masih ada Kesembuhan Ilahi, mujizat, nubuatan, penglihatan, dan karunia-ka-
runia supranatural namun nilainya tidaklah melebihi kebenaran Firman Tuhan (Alkitab) itu sendiri. 

egitu banyak penyesatan dan pengagungan kepada hamba Tuhan yang berlebihan, yang menimbulkan banyak penyimpangan dan 
mendukakan hati BAPA YHWH. Demikian biografi ini ditulis untuk menunjukkan kasih karunia-Nya yang besar atas hamba yang 

lemah di bawah tangan kasih Tuhan yang kuat. (Red)



12

 



13

Sahabat Transform, tahukah anda bahwa warna pelangi adalah simbol LGBT? Disaat ribuan tahun lalu, 
Alkitab menuliskan bahwa Pelangi adalah simbol dari janji Tuhan, namun saat ini Dunia mengenal pelangi 
sebagai simbol identitas kaum LGBT. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Bisex, Transgender. 

mengakui dirinya seorang LGBT. Saat ini, banyak pernyataan dan penerimaan bahwa LGBT adalah jenis kelamin ketiga. Di samping 
itu, banyak juga kesaksian menyentuh tentang perjuangan orang-orang LGBT, dalam membela hak dan mengejar kebahagiaan-
nya. Akhirnya banyak kalangan yang mulai semakin menerima, merangkul dan menganggap fenomena ini adalah kemajuan jaman. 
Pikiran terbuka disamakan dengan kebebasan memilih. Kebebasan dalam memperjuangkan kebahagiaan, kesenangan, dan keingi-
nan hati. Saat ini, lebih dari 20 negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis. Isu ini juga telah masuk kedalam kalangan gereja, 
bahkan sudah ada Gereja yang mengkompromikan LGBT. 

enjelasan yang umumnya diberikan 
LGBT adalah jiwa yang tertukar. 

Kepercayaan ini, membuat kaum ini 
berpenampilan sesuai jenis kelamin yang 
dirasakan untuk menemukan jati diri. 
Bahkan tidak jarang, mereka melakukan 
segala macam cara sampai mengubah 
jenis kelamin yang dikira akan menjadi 
jawaban. Menurut penelitian, para LGBT, 
memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. 
Bahkan seringkali, mereka yang sudah 
melakukan operasi transgender merasa 
menyesal, karena tetap merasakan ke-
hampaan, rasa tidak puas, dan berakhir 
tragis dengan bunuh diri.  

amun apakah dengan mengikuti kata 
hati, berusaha mengubah penampi-

lan dan diterima oleh masyarakat adalah 
pilihan yang tepat? Suatu keputusan 
yang benar? Bagaimana seharusnya 
gereja bersikap? 
1. LGBT = DOSA (LGBT bukanlah jenis 
kelamin/orientasi seksual / kesalahan 
genetis)

Jawab Yesus: “Tidakkah kamu baca, 
bahwa Ia yang menciptakan manusia 

sejak semula menjadikan mereka laki-laki 
dan perempuan? (Matius 19:4)

     Jika kita menjadikan Firman Tuhan 
sebagai otoritas tertinggi standar kebe-
naran kita, seharusnya berbagai paham 

dunia tidak akan menggoyahkan cara 
pandang kita. Dalam teori Psikologi, 
banyak teori mengatakan bahwa LGBT 
adalah bawaan dari lahir akibat kesala-
han genetis. Namun sekali lagi, Tuhan 
tidak menciptakan LGBT. 

Karena itu Allah menyerahkan mereka 
kepada hawa nafsu yang memalukan, 

sebab isteri-isteri mereka menggantikan 
persetubuhan yang wajar dengan yang 
tak wajar. Demikian juga suami-suami 

meninggalkan persetubuhan yang wajar 
dengan isteri mereka dan menyala-nyala 
dalam berahi mereka seorang terhadap 
yang lain, sehingga mereka melakukan 
kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, 

dan karena itu mereka menerima dalam 
diri mereka balasan yang setimpal untuk 

kesesatan mereka.(Roma 1 : 26-27).     
     Alkitab dengan jelas menentang 
hubungan sesama jenis, baik laki laki 
dengan laki laki (homoseksual) atau 
perempuan dengan perempuan (lesbian). 
Sudah seharusnya kita, sebagai pengi-
kut Kristus, gereja Tuhan yang dewasa, 
mengambil sikap yang jelas dan tegas 
bahwa pernikahan sejenis adalah dosa 
dan sebuah kesesatan.
2. Mengasihi orangnya, menolak dosa 
LGBT
Tuhan Yesus menerima orang berdosa, 
namun menghardik dosa itu sendiri. Kasih 

yang benar bukanlah  penerimaan utuh 
sepenuhnya termasuk dosa, namun mem-
bawa orang kepada kebenaran. Gereja 
tetap menerima pribadi yang memiliki 
kecenderungan LGBT untuk dibimbing, 
dimuridkan dan mendukung pertobatan 
mereka. Diluar sana, banyak orang mem-
bully dan merendahkan LGBT dengan hi-
naan, yang justru membuat kaum LGBT 
tidak berani jujur akan keadaan mereka 
dan membuat mereka terjerumus semakin 
dalam, seperti narkoba, pornografi LGBT, 
seks sesama jenis, bahkan kecenderu-
ngan bunuh diri.
3. Menjadi rumah pelatihan dan 
pendisiplinan
     Hal terbaik yang dapat ditawarkan 
gereja adalah menawarkan komunitas, 
keluarga rohani, yang mengarahkan 
LGBT untuk memiliki gambaran diri 
yang pulih seutuhnya. LGBT bukanlah 
jiwa yang tertukar, namun jiwa yang 
terikat.Orang yang memiliki kecenderu-
ngan LGBT harus belajar dibimbing dan 
dimuridkan. Didisiplinkan, dengan cara  
meninggalkan kebiasaan lama, se-
perti menonton film porno, memutuskan 
hubungan dengan sesama LGBT, mau 
mengubah kebiasaan lama dan diganti-
kan dengan kebiasaan yang baru. 

erilaku LGBT ini bukanlah sesuatu yang harus kita terima atau dibenarkan, namun 
haruslah diarahkan menuju pada Kebenaran dan kehendak Tuhan. Bukan berarti gereja 

menolak orang dengan kecenderungan LGBT. Kita harus tetap mengasihi mereka, namun 
kita harus dengan tegas dan berani untuk menyatakan dosa dan kesalahan.  (4M)

i masa lampau, LGBT adalah hal yang jarang terungkap. 
Namun saat ini, dengan pengaruh media, figur publik, tokoh 

berpengaruh pesan-pesan kebaikan atas nama HAM, LGBT di-
anggap sebagai hal yang lumrah. Bahkan dari semua kalangan, 
baik artis, politik dan banyak profesi lainnya, tidak merasa malu 

BAGAIMANA BEBAS DARI LGBT?

1. Menyadari kecenderungan          
LGBT adalah dosa, dan mengi-
kuti keinginan daging tidak akan 
pernah memberikan “kepuasan”
2. Kesungguhan bertobat
3. Mengakui dan konseling
4. Mendisiplinkan diri, menyang-
kal keinginan daging
5. Mengandalkan Tuhan

•Indonesia berada di urutan ke-5 dengan populasi LGBT terbanyak setelah China, 
India, Eropa, dan Amerika. LGBT diperkirakan 3% dari seluruh penduduk Indonesia.
•Diperkirakan 10% penduduk dunia adalah LGBT (750 juta dari 7,5 Miliar)
•Menurut survey 20% dari kaum LGBT terinfeksi HIV, 5%nya AIDS
•Organisasi LGBT tertua di Asia berasal dari Indonesia
•LGBT menggunakan film, lagu, novel, dan sosial media sebagai propaganda yang sangat 
efektif
•LGBT identik bunuh diri, miras, narkotik, freesex. 
(Sumber : dari berbagai sumber)

FACT !
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ama “Spirit Of Warrior” segera 
membuat pikiran kita mengarah pada 

sebuah pasukan tentara, ada sebuah 
peperangan di dalamnya, ada perjuangan! 
Retreat Spirit Of Warrior atau disingkat 
menjadi SOW, mempunyai visi untuk 
mencetak tentara dan pahlawan Tuhan 
dari anak-anak muda. Retreat ini memberi 
pelatihan anak muda dengan acara yang 
khusus didesain pertahunnya sesuai 

  dengan tema yang diangkat. Tema yang 
diangkat, didapat dari pembina dan pendoa 
yang telah mendapat pesan Tuhan tentu-
nya. Kemudian acara akan disusun sede-
mikian rupa dalam tiap sesi dan outbound 
yang super seru. SOW yang terakhir, diada-
kan pada bulan Mei lalu di Trawas, Jawa 
Timur dengan tema “THE LOST SCROLL”. 
Semua peserta akan mencari gulungan-
gulungan yang terhilang dalam hidupnya. 
Peserta akan dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang disebut sebagai pasukan 
Tuhan dan menempuh sebuah perjalanan 
sebagai tentara Tuhan. Pesan Tuhan tidak 
hanya disampaikan dari sesi khotbah saja, 
tetapi juga melalui outbond yang dikemas 
seperti sebuah cerita petualangan. Mereka 
diajarkan untuk berbagi, rendah hati dan 
kesatuan. Pos demi pos permainan harus 
mereka masuki untuk menemukan gulun-
gan-gulungan, sebagai syarat untuk masuk 
ke “Kota Raksasa” dan berperang melawan 
Naga. Yang pasti bukan naga sungguhan 
ya, Sahabat Transform. 

i Retreat SOW tahun ini, ada pos-pos 
yang paling berkesan bagi lebih dari 

200 peserta anak muda ini. Misalnya pos 
yang bernama “Dead Valley”. Peserta 
masuk dalam ruangan gelap dan terdapat 
iblis-iblis yang diperankan oleh panitia. 
Panitia benar-benar total saat menjadi iblis, 
dengan make up yang menyeramkan dan 
dengan galaknya menjerat peserta dan 
mengikat mereka dalam peti-peti mati yang 
telah disiapkan. Mengerikan sekali!!!  Pe-
nuduhan dari si jahat karena berada dalam 
ikatan dosa itu sangatlah mengerikan! Pe-
serta harus keluar dan melepaskan diri dari 
ikatan mereka. Tak sedikit juga yang ak-
hirnya menjadi tawanan di “Lembah Penye-
salan”. Selain itu ada pos seperti “Cawan 
Tujuan Hidup” di mana peserta akan me-
nembak target menggunakan senjata yang 
telah mereka buat sendiri. Selanjutnya ada 
pos “Pohon Bercabang”, “Hill Of Covenant”, 
dan lain sebagainya. Semua pos memiliki 
pesan yang memang sudah dipersiap-
kan dengan matang.Peserta juga harus 
mengumpulkan bahan makanannya sendiri 
dan bersabar menahan lapar, karena harus 
mengolah sendiri makanan mereka di pos 
“Bread Giver” berupa belut dan kodok yang 
masih hidup dengan alat-alat masak yang 
sekali lagi, membuat sendiri.  Ha ha ha... 
Luar biasa ya!

alam harinya, panitia yang berperan 
sebagai Malaikat Tuhan dan iblis 

menanyai keberhasilan peserta mengum-

pulkan gulungan. Karena tidak ada satupun 
pasukan yang berhasil mengumpulkan 7 
gulungan, peserta harus dihukum oleh iblis. 
Tapi karena anugerah Tuhan, para peserta 
dibebaskan dari tangan iblis. Kemudian 
peserta disuguhkan dengan drama berjudul 
“THE LOST SCROLL”. Drama ini mengi-
sahkan 7 tentara muda yang hampir mati 
dalam peperangan dengan iblis karena 
banyaknya penuduhan. Namun karena 
Bapa menangisi mereka, mereka mendapat 
kekuatan baru dan melanjutkan perjalanan 
mereka hingga akhirnya, mereka menemu-
kan gulungan yang berisi kerinduan hati 
Bapa atas mereka. Sungguh mengharukan 
saat mereka menemukan gulungan itu. 
Mereka menyadari begitu banyak kerinduan 
Bapa yang belum mereka lakukan. Drama 
ditutup dengan tarian yang begitu indah 
dari lagu “Hidup dalam RinduMu” yang 
diciptakan Ps. Daniel Hadi Shane. Sungguh 
hadirat Tuhan melawat anak-anak muda 
yang sungguh-sungguh mencari Dia.

i hari ketiga, diakhiri dengan sesi firman 
yang menantang seluruh peserta, sesi 

pembukaan visi dan panggilan untuk bang-
sa, juga penyerahan gulungan pada semua 
pasukan oleh pembina. Banyak peserta 
berkata bahwa 3 hari 2 malam rasanya 
belum puas, ha ha ha… Tapi dilanjutkan 
dengan retreat SOW selanjutnya saja ya, 
dengan tema baru tentunya! Retreat ini ter-
buka untuk semua anak muda di Indonesia, 
pelajar, mahasiswa, maupun gereja-gereja. 
Jangan ketinggalan retreat selanjutnya ya! 
Tidak terduga, seru dan tidak akan terlupa-
kan. (smh) 

 

Shane, jemaat dihanyutkan dalam cerita di 
setiap pujian dan tariannya. Tentu saja acara 
ini tidak berakhir begitu saja. Kerinduan tim 
TEARS OF YHWH adalah membawa page-
laran drama dan tarian, pujian ini ke kota-ko-
ta juga. Ditunggu, ya di kota masing-masing 
dan siapa tahu bisa melayani sama-sama! 
God Bless! (smh)

i tengah perdebatan penggunaan 
nama YAHWEH, Christ Mercy Cen-

ter menggelar sebuah acara berisi doa, 
tarian, drama, dan pujian bertemakan 
TEARS OF YAHWEH (Air Mata Tuhan) 
yang membawa pesan Hati Bapa di akhir 
zaman. Mungkin ada orang yang bertanya, 
mengapa memakai kata YAHWEH? Salah 
satu pembina acara ini mengatakan, “Ada 
banyak kalangan yang mengatakan bahwa 
seharusnya kita memanggil Tuhan dengan 
namaNya, yaitu YAHWEH, ada juga yang 
lebih moderat dengan berkata pandangan 
itu terlalu sempit untuk nama Tuhan. Nah, 
kami mengangkat Tema ini bukan untuk 
menjadi sebuah kontroversi dan perdebatan 
yang ada.. kami mengakui nama Tuhan kita 
adalah YHWH, tetapi kita juga tidak boleh 
menghakimi orang lain yang tidak selalu 
menyebut nama YHWH. Nama YHWH 
dahulu begitu diagungkan dan ditakuti se-
hingga mereka mengganti dengan sebutan 

ADONAI, ELOHIM, dan lain sebagainya. 
Untuk menyebut namaNya juga tidak boleh 
dengan sembarangan. Bagian terpenting 
adalah kita mengenal PRIBADI TUHAN 
kita, sehingga kita tidak salah mengenali 
Dia, walaupun memiliki nama yang sama, 
bukan?  TEARS OF YHWH bukan sebuah 
program, namun menyuarakan AIR MATA 
TUHAN yang jatuh untuk generasi kita. 
Kita dibawa untuk sama-sama berdoa dan 
menyembah Tuhan..”

an yang spesial disini adalah semua 
lagu yang dibawakan adalah lagu 

ciptaan MIRACLE WORSHIP sendiri, se-
perti Lagu Raja Mulia, Bersatulah Hai Pa-
sukanNya, Cawan Doa, Gereja yang Hidup, 
Air Mata Tuhan, Bawaku Lebih Dekat, 
Bawa Hatiku Pergi dan beberapa lagu 
lainnya. Barisan penari, pendoa, pemain 
flag dan pemuji memberikan persembahan 
koreografi yang begitu indah. Dilayani oleh 
tim pelayan mimbar dan Ps. Daniel Hadi 

Info lebih lanjut CMC
Web : www.grahacmc.org
Facebook : cmcchurch
IG: @christmercycenter_cmc
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Web : www.grahacmc.org
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