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Editorial

Salam Kebangunan!

Transform kembali hadir dalam bentuk handy yang praktis dan mudah dibaca
oleh semua orang. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang telah
memberikan kami kesempatan melayani di media cetak Transform. Media ini
tidak ditujukan untuk menghakimi siapapun, tetapi sebagai
sarana/alat Bapa untuk menyuarakan suara kenabian dan kebenaran di akhir
zaman, agar umat Tuhan mengenal kebenaran dan mengalami
kebangkitan di dalam Tuhan. Transform ditujukan untuk memperbaiki,
menegur, menghibur, menguatkan, menyembuhkan, serta memberikan
informasi yang berguna bagi para pembaca.
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Adapun tabloid Transform ini dibagikan secara cuma-cuma (FREE) dengan
kerinduan agar semua orang dapat membaca dan mengenal Sang Kebenaran
yang sejati dan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan
yang kedua kalinya. Kami juga mengharapkan para pembaca dapat menyebarkan Transform ini secara cuma-cuma kepada teman, rekan, dan keluarga. Para
pembaca bisa mendapatkan tabloi Transform di toko-toko buku rohani terdekat
atau dengan menghubungi redaksi kami.
Selamat membaca dan dimerdekakan oleh karena Kebenaran dalam Yesus
Kristus. (red)

TERIMA KASIH UNTUK PARA DONATUR

Mari melayani bersama kami dalam penyebaran Transform
dengan memberikan persembahan kasih kepada Transform di
REK BNI 7700.7700.75
a.n Yayasan Menorah Indonesia.
Atau dengan mengisi kolom iklan
yang sudah kami sediakan.
Biarlah suara Keselamatan sampai kepada
setiap jiwa yang membutuhkannya.
Ladang menguning, dan siap untuk dituai.
Mau gabungan dalam CLUB yang sehat secara jasmani dan rohani??
Club Tamborin dan Dance : 031 61119010
Club Renang : 031 33100109
Club Futsal : 031 71178280
Club Musik : 0857 31020311
Club Drama : 0856 45017978
Club Masak : 0819 38011084
Club Pecinta Alam : 085733821682

CLuB

Club Dance

Club Futsal

Club Pecinta Alam

DONASI UNTUK IKLAN KOLOM/BARIS

Iklan kolom: Black and White = FULL COLOUR = Rp 10.000,-/kolom
Iklan baris : Rp 5.000,-/baris (minimal 3 baris)
Jika berminat memasang iklan kolom, baris,display maupun advetorial liputan usaha,
Anda dapat menghubungi (031) 33100101
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WARNING!!
Salah satu fungsi gereja adalah memperingatkan, menegur

manusia dari dosa. fungsi tersebut merupakan kenabian yang
harus tetap dipegang teguh oleh gereja di akhir zaman. Banyak tanda telah menunjukkan akan kedatangan Tuhan yang
kedua kali yang semakin dekat. Di akhir zaman ini pulalah
akan terjadi banyak hal yang membahayakan dan mengerikan dalam gereja Tuhan. Kitab Ibrani mengingatkan kita akan
goncangan yang akan terjadi di dunia dan gereja Tuhan sendiri (Ibrani 12:26-28). Kita sangat perlu mewaspadai bahaya
penyimpangan demi penyimpangan yang sudah dinubuatkan
dalam Firman Allah, agar kita terhindar dari penyesatan. Bapa
memberikan kepada generasi akhir ini suatu janji lawatan
pemulihan dan gelombang pemurnian yang akan membasuh
dan membakar setiap umat-Nya, agar umat-Nya murni, bersih, dan tak bercacat menjadi mempelai Kristus yang sempurna.

Warning !!!

KEPALSUAN DI GEREJA AKHIR ZAMAN
PEMBOROSAN
BESAR-BESARAN
Beberapa waktu lalu, Bapa berkata pada saya “Gereja-Ku telah melakukan pemborosan besar-besaran!”. Saya
terkejut, tetapi Bapa menerangkan kepada
saya bahwa di akhir zaman ini, banyak
gereja Tuhan atau Tubuh Kristus sendiri
yang melakukan banyak hal besar dan
“mahal” buat Tuhan, tetapi sesungguhnya
tidak ada Tuhan sendiri dalam ibadah itu!
Mengerikan sekali, jika kita merasa sedang melakukan yang terbaik buat Tuhan,
tetapi ternyata semua itu tidak ada gunanya, karena Dia tidak berkenan. Jadi, sebenarnya apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Berkat? Pasangan? Kedudukan?
Terkenal menjadi seorang hamba Tuhan?
atau PERKENANAN TUHAN??

KARUNIA PERTOBATAN
Apakah anda rindu perkenanan Tuhan dan terjadinya Kebangunan
Rohani? Pertobatan adalah kunci dari kebangunan rohani. Pertobatan yang sejati
adalah dari Roh Kudus. Hal tersebut adalah
karunia, bukan hasil usaha manusia. Seberapa pun kita meratap untuk dipulihkan tanpa Roh Kudus yang mengkaruniakannya,
maka hal tersebut akan menjadi sia-sia.
Mereka akan gagal. Jatuh dalam lubang
dosa yang sama dan terus berputar dalam
lingakran dosa yang tak terputuskan. Mari
kita memohonkan karunia Pertobatan. Karunia pertobatan merupakan murni inisiatif
Tuhan. Karunia pertobatan bekerja saat
kita berserah penuh kepada Bapa dan bapa
memberikan kekuatan kepada kita untuk
menaklukkan dosa (Filipi 2:13).
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Mari kita membongkar bahayabahaya yang terjadi di akhir zaman ini
dikalangan gereja Tuhan, yang sedang
dan sudah terjadi, agar kita memperoleh
perkenanan Tuhan, dan bukan menjadi
“penyesat” akhir zaman yang berkedokkan Firman Allah. Tuhan menggambarkan bagimana kondisi yang sama dalam
Kitab Yeremia sedang terulang kembali
di zaman akhir ini. Kitab ini merupakan
teguran dan peringatan keras kepada setiap hamba-hamba Allah yang melayani
Tuhan maupun kepada umat Tuhan secara umumnya;

1.
Yeremia 8 :4-5
“Engkau harus mengatakan

kepada
mereka: “Beginilah firman TUHAN:
Apabila orang jatuh,masakan ia tidak
bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling, berpaling
terus-menerus? Mereka berpegang pada
tipu, mereka menolak untuk kembali.”

Tuhan menegur melalui ayat ini dengan begitu keras tentang pertobatan palsu. Dengan mengumpamakan seorang yang jatuh
dan kemudian akan kembali berdiri dengan
cepat. Sebab sesungguhnya seorang yang
benar-benar bertobat akan segera bangkit
tanpa harus mengasihani diri. Tentu kita
akan menyesal ketika kita jatuh dalam dosa,
tapi kita harus berpegang teguh dengan kasih karunia Tuhan yang memampukan kita.
Pertobatan palsu hanya akan menghasilkan
rasa mengasihani diri yang berkedok ketidaklayakan yang palsu, dan sesungguhnya
masih menginginkan dosa itu, akhirnya
menyebabkan ketidak mampuan seseorang
untuk bangkit. Mereka akan betah untuk
menangisi diri selama berhari-hari, tapi
bukan untuk pemulihan sejati.

2.
Yeremia 8:6-7
“Aku telah memperhatikan dan menden-

garkan: mereka tidak berkata dengan jujur! Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan: Apakah
yang telah kulakukan ini! Sambil berlari
semua mereka berpaling, seperti kuda
yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung Bangau di udara
mengetahui musimnya, burung tekukur,
burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya,
tetapi umat-Ku tidak mengetahui hukum
TUHAN.”
Ayat ini merupakan sindiran
bagi para petobat palsu. Mereka menyesal
karena mereka takut dipandang buruk oleh
manusia sehingga terlihat keburukannya,
kemudian takut kehilangan hormat sehingga harga diri mereka jatuh. Pertobatan
semacam ini bukanlah dari Tuhan, tapi
dari ketakutan manusia. hanya melakukan

4/13/2011 2:45:31 PM

Warning !!!
dan mendengarkan Firman Tuhan yang
sesuai dengan keinginan mereka atau menyenangkan hawa nafsu mereka.
Mereka mengambil ayat Firman
Tuhan yang benar secara terpotong-potong atau tidak secara utuh dan memandangnya sebagai kebenaran, padahal hal
tersebut adalah sebuah kesesatan dan
kebohongan belaka, bahkan diceritakan
dalam mimbar-mimbar gereja dengan alasan agar orang dapat dimenangkan.

3. Yeremia 8:8-9

“Bagaimanakah kamu berani berkata:
Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu
penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap.
Sesungguhnya, mereka telah menolak firman TUHAN, maka kebijaksanaan apakah
yang masih ada pada mereka?”

Dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari ayat ini berkata “Berani benar
kamu berkata bahwa kamu bijaksana,
dan tahu hukum-hukum-Ku! Coba lihat
bagaimana hukum-hukum-Ku itu diubah
oleh ahli-ahli agama yang curang!”
Penyurat adalah jabatan yang sangat penting dan dipercayai oleh Raja untuk menulis semua perkataan Raja dengan tepat.
Tetapi yang terjadi, mereka menggunakan
pena palsu dan menulis dan menceritakan
kebohongan kepada umat Tuhan. Teguran
ini bagi para hamba Allah yang merasa
mengenal Firman Allah tetapi mereka
Pertobatan semacam ini hanya menghasilkan penyesalan yang dangkal dan tidak
ada perubahan karakter. Bahkan meskipun
seorang petobat palsu itu mengetahui hukum mereka tidak akan berubah, karena
hukum itu tidak dibukakan dalam hati
mereka. Tuhan menegur kita semuanya,
jika burung saja tahu waktu adanya bahaya, mengapa umat Tuhan tidak tahu akan
hukum-hukum Tuhan??
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4.
Yeremia 8:10
“Sebab itu Aku akan memberikan isteri-

isteri mereka kepada orang lain, ladangladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang
besar, semuanya mengejar untung; baik
nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu.”
“Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik; di rumah-Kupun juga Aku
mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman TUHAN.”
Yeremia 23:11
Pada ayat ini saya diingatkan kembali
pada masa dahulu semasa saya masih
sering mengadakan KKR, dan KKR adalah
hobi saya. Banyak sekali jiwa yang bertobat dan disembuhkan dari sakit penyakit.
Saya bangga akan hal tersebut, kemudian
saya berkata ”Tuhan, aku persembahkan
ini untuk-Mu!”, tetapi Tuhan menjawab
”Daniel, kamu tidak mempersembahkan
apa-apa, selain kamu berbicara didepan,
dan menantang orang maju ke altar, kamu
anggap itu persembahan buat Aku? Sesungguhnya upah orang-orang yang melayani pada hari ini jauh lebih besar dari
kamu!”.Lalu Tuhan berfirman” Daniel,
manakah yang kamu pilih? Kamu ingin
dikenal banyak orang atau namamu Aku
kenal?”. Hal itu membuat saya mengerti
arti pelayanan yang sesungguhnya.Tuhan memang menyukai kebenaran yang
disampaikan lewat KKR-KKR yang ada,
tetapi Tuhan tidak mau kita berfokus pada
program atau acara KKR. Tuhan mau
fokus kita adalah melayani Tuhan dan
sesama, bukannya hanya jual tampang di
KKR. Hari-hari ini KKR bisa menjadi biang masalah dalam hamba-hamba Tuhan
untuk meninggikan diri dan bahkan tanpa
sadar menyebabkan kultus individu. Baik
disadari atau tidak seorang hamba Tuhan akan tergoda untuk dipuja. Tidak ada
yang salah ketika seorang hamba Tuhan
atau pemimpin rohani dijadikan gambaran atau contoh bagi jemaat atau dijadikan obyek pencitraan dan panutan bagi
jemaat. Seorang pemimpin dianugerahi
sebuah kharisma. Kharisma disini dibagi
menjadi dua, yaitu Kharisma murni dan
Kharisma buatan. Kharisma murni adalah
merupakan anugerah semata yang diberikan untuk keperluan memimpin, sedangkan Kharisma buatan adalah Kharisma
yang dikondisikan atau dibuat oleh karena
keinginan manusia. Cara Kharisma buatan
adalah mengkondisikan sebuah kejadian
atau melalui pencitraan yang disengaja
atau melalui propaganda, misal seseorg

memiliki beberapa teman setia, kemudian
ia menyuruh untuk menyebarkan tentang
kejadiannya dalam hal menyembuhkan
sakit penyakit dengan makna hiperbola,
maka akan tercipta kharisma buatan. Kedua
macam kharisma tersebut memiliki kerentanan yang sama untuk menyombongkan
diri. Dari kesombongan diri ini lah timbul
keinginan untuk dipuja. Kemudian melangkah dalam sebuah pemujaan figur ideal,
dan pemujaan ini berupa pujian yang terlalu berlebih. Dan jemaat yang tak mengerti
seolah-olah terhipnotis akan figur ideal.
Mereka akan mengelu-elukan figur hamba
Tuhan tersebut. Menjunjung tinggi kehormatan hamba Tuhan tersebut, bahkan merasa tidak rela kalau hamba Tuhan tersebut
dihina. Tanpa disadari jemaat telah menggantikan posisi Tuhan dengan hamba Tuhan
. Kondisi saat zaman yeremia itu telah terjadi kembali pada masa ini. Nabi maupun
imam, para pemimpin gereja saling bekerjasama untuk menciptakan propaganda melalui media massa, cerita fiktif dan kebohongan untuk meninggikan diri seseorang,
sehingga tampilah seorang pemimpin rohani yang berkharisma dan mampu menggerakkan jemaat untuk tunduk kepadanya.
Sungguh benar-benar celaka.

5.
Yeremia 8:11
“Mereka mengobati luka puteri umat-Ku

dengan memandangnya ringan, katanya:
Damai sejahtera! Damai sejahtera!, tetapi
tidak ada damai sejahtera.”
Gereja di akhir zaman ini telah sakit.
Dengan beranggapan menjadi gereja yang
paling sempurna, gereja saling melukai dan
membuat begitu banyak anak-anak Tuhan
maupun yang belum mengenal Tuhan menjadi sakit dan terluka.
Dalam keadaan sakit dan terluka pun,
orang-orang terluka ini diobati dengan kabar dan cerita bohong, dengan mengatakan
”Tenang! Hidupmu damai, hidupmu diberkati! Santai!. Jika kamu beri perpuluhan,
maka hidupmu diberkati! Jika meminum
air kesembuhan ini, maka kamu pasti akan
sembuh!”. Padahal mereka tidak akan disembuhkan atau diselamatkan karena hal
yang disampaikan bukan kebenaran tapi
sebuah buaian dengan dongeng-dongeng
yang menyamankan mereka. Dan tanpa
disadari akan
membawa mereka kepada kebinasaan. Dalam ayat ini, Tuhan kita
menggunakan kata ”puteri”, yaitu suatu
kata yang sangat menyentuh dan penuh kasih sayang. Tuhan sangat berduka karena
hamba-hamba Tuhan tidak mengobati ”puteri umat-Nya” dengan baik
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7.
Yeremia 8:13
6.
Yeremia 8:12
“Aku mau memungut hasil mereka,
“Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan; tetapi
mereka sama sekali tidak merasa malu
dan tidak kenal noda mereka. Sebab
itu mereka akan rebah di antara orangorang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum,
firman TUHAN”
Saya mendapat sebuah ”penglihatan” dan saya berdoa agar kita tidak
menggenapi hal ini, tetapi Tuhan menyatakan kepada saya bahwa ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang
melakukannya.
Saya melihat uang-uang persembahan
dibuat untuk membangun kerajaan pribadi. Saat tampil dimimbar, hamba-hamba
Tuhan mulai beraksi dan menceritakan
segala sesuatu yang baik supaya jemaat
bertepuk tangan dan bersorak-sorai, dan
setelah meninggalkan mimbar, kehidupan mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ini adalah hamba-hamba Tuhan
palsu, yaitu hamba Tuhan yang diubah
karena tujuan tertentu dan bukan karena
perjumpaan dengan Tuhan. Dikatakan
dalam Firman Tuhan, mereka tidak merasa malu dalam melakukan kejijikan. Kita
perlu mengalami pertobatan yang sejati
dan perubahan bukan karena tujuan tertentu, tetapi karena kita berjumpa dan
mengenal pribadi Kristus dengan benar.
Ada pula umat Tuhan yang menyukai kunjungan ke Panti Asuhan atau
Panti Jompo. Pelayanan kasih seperti itu
memang baik, akan tetapi akan menjadi
sebuah kesedihan bagi Tuhan ketika dilakukan dengan hati yang dipenuhi rasa
ingin dipuji, atau mencari ketenaran, supaya dikenal sebagai orang yang baik atau
hanya sekedar ingin melampiaskan rasa
kemanusiaan saja, dan untuk memenuhi
kebutuhan kita akan dikasihi dan mengasihi. Ingat !!!...Tuhan melihat hati. Seringkali kita kesana sebulan sekali, sedangkan
mereka tinggal di panti itu setiap hari dan
membutuhkan kasih Kristus setiap hari!
Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan
sendirilah yang akan menjadi kepala gereja. Dia akan merangkul setiap gereja
dan dimurnikan-Nya. Gereja yang benar
adalah gereja yang melayani Tuhan dan
sesama. Tuhan seakan bicara kepada kita
”Di akhir zaman ini, Aku butuh engkau
menjawab tantangan-Ku!, jawablah panggilan-Ku! Bukan sekedar seperti itu!”.
Yang Tuhan mau, adalah kita menjadi
jawaban bagi dunia ini.
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Warning !!!

demikianlah firman TUHAN, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara,
dan daun-daunan sudah layu; sebab
itu Aku akan menetapkan bagi mereka
orang-orang yang akan melindas mereka.”

Jika kita berkata bahwa kita melayani
Bapa, maka apakah hasilnya? Hasil yang
Tuhan rindukan mungkin berbeda dengan
”hasil” dari kepandaian manajemen manusia dalam mengerjakan sesuatu. Ada
yang menganggap bahwa pertumbuhan
itu adalah jika jumlah jemaatnya bertambah, jika gedung gerejanya besar dengan
fasilitas lengkap, dan lain sebagainya.
Apakah hasil atau pertumbuhan itu??
PERTUMBUHAN SEJATI adalah
mencetak anak-anak Bapa yang semakin SERUPA dengan KRISTUS atau
menjadi Murid Kristus yang akhirnya
menjadi pemurid! Bukan bicara tentang
kuantitas jemaat, acara-acara yang besar
dan gedung gereja yang megah!

8.
Yeremia 8:22
“Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak
adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka puteri bangsaku.”

Mari kita menyadari dan mengakui bahwa kita sedang hidup di zaman gereja Tuhan yang sangat sakit dan membutuhkan
kesembuhan. Banyak yang kecewa dengan hamba Tuhan palsu, dengan nabi dan
gembala upahan, sehingga mereka tidak
pernah dapat lagi mengenal kebenaran.
Sebab Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman
TUHAN, sebab mereka telah menyebutkan engkau: orang buangan, yakni
sisa yang tiada seorangpun menanyakannya. Yer 30:17

Tetapi terpujilah Bapa di Sorga yang
menjanjikan kesembuhan dan GELOMBANG PEMURNIAN buat gereja-Nya sehingga akan terjadi lawatan,
kebangunan, kesembuhan dan kebangkitan yang murni dan benar. Orangorang yang terluka karena kesesatan
gereja akan disembuhkan-Nya dan
dipakai-Nya untuk menyuarakan suara
kebenaran yang sejati, yang bersumber
dari YESUS sejati, dan bukan Yesus
palsu rekaan pikiran sendiri. (Yesus
palsu dapat dibaca dalam Transfrom
edisi 1).
Bapa sedang mendisiplin
dan memurnikan umat-Nya. Bapa juga
memberikan perjanjian baru kepada
kita agar kita bangkit dalam kesakitan
zaman ini dan menyatakan kemuliaan
Bapa.
Saudaraku, ingatlah bahwa yang terpenting di dunia ini adalah pengenalan akan Tuhan. Tidak peduli apa yang
dapat kita berikan kepada Dia, atau apa
yang kita anggap sebagai “pelayanan”,
Dia lebih menghendaki pengenalan
akan Dia.

“Beginilah firman TUHAN: “Janganlah orang bijaksana bermegah
karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena
kekuatannya, janganlah orang
kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena
yang berikut: bahwa ia memahami
dan mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan
kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya
itu Kusukai, demikianlah firman
TUHAN.” Yeremia 9:23-24
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Discipleship
“Tetapi kamulah bangsa
yang terpilih, imamat
yang rajani, bangsa yang
kudus, umat kepunyaan
Allah sendiri, supaya kamu
memberitakan perbuatanperbuatan yang besar dari
Dia, yang telah memanggil
kamu keluar dari kegelapan
kepada terang-Nya yang
ajaib: kamu, yang dahulu
bukan umat Allah, tetapi
yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu
tidak dikasihani tetapi yang
sekarang telah beroleh
belas kasihan.…” 1 Petrus
2:9-10

GAYA HIDUP DAN STANDAR UMAT TUHAN

Sebagaimana layaknya warga kerajaan yang memiliki stándar hidup
yang berbeda, demikian pula kita, dengan status baru sebagai imamat rajani dan umat kepunyaan Tuhan sendiri kita memiliki stándar hidup yang tentunya tak mungkin sama dengan kehidupan lama kita di luar kasih karunia Tuhan.

Hidup dalam kekudusan dan karakter Kristus:

K

ita adalah bangsa yang kudus dan imamat rajani yang seharusnya meneladani
karakter Yesus Kristus sebagi Imam Besar Perantara antara kita dengan Bapa
yang memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Gaya hidup yang benar dihadapan Tuhan, adalah seperti
persembahan ukupan yang wangi, dan Dia menyukai bau-bauan yang wangi di
mezbah-Nya. Demikian pula seharusnya hidup kita menjadi persembahan dan
wangi-wangian yang berbau harum, menyukakan hati Tuhan.
Hati kita adalah ukupan dari mana seharusnya keluar wangi-wangian sebagai
persembahan bagi Tuhan. Wangi-wangian kesukaan Tuhan yang terbuat dari beberapa bahan yang memiliki arti penting sebagai acuan bagi standart hidup umat
kepunyaan Tuhan.

“Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: “Ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan dan
getah rasamala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing- masing sama banyaknya.”
Kel 30:34
GETAH DAMAR :
GETAH RASAMALA :
merupakan bahan dari wangi-wangian yang melambangkan Melambangakn kehidupan umat Tuhan yang telah dipatahkan dari keangkuhan daging.
hidup umat Tuhan dengan hati yang penuh belas kasihan.
Getah Rasamala berasal dari getah tumbuh-tumbuhan dari
Getah Damar tampak seperti mata air dari pohon.
semak belukar yang dipatahkan.
Asal kata: Nataph yang artinya menetes (Kid 4:11).
Asal kata: Shelebnah yang berati gemuk dan kaya. Akhiran
Kegunaan: Sebagai mur yang paling murni, obat mulut, ekspe- katanya berarti menangis.
ktoran lendir.
Arti: kehidupan yang telah dipatahkan dan dihaluskan oleh Roh
Kudus.
Arti: Air mata seseorang yang berdoa (Yer 14:17).
Getah yang baik: diambil di pagi hari (utamakan dan dahulukan Bau dari getah Rasamala keras, tidak enak, tidak menyenangkan dan menusuk hidung, tetapi saat dibakar akan mengeluarTuhan).
kan bau yang harum dan menyegarkan (hidup umat Tuhan yang
KULIT LOKAN :
menyenangkan hati Tuhan setelah proses hidup yang dilewati
KULIT LOKAN melambangkan pengorbanan, menyangkal dalam pimpinan Roh Kudus).
diri dan menyalibkan diri.
Kulit Lokan diambil dari kerang-kerangan di laut merah, berbau KEMENYAN TULEN :
harum dari unsur-unsur makanan kerang itu.
Melambangkan kemurnian sikap hati, motivasi dan tujuan
Kegunaan: dipakai untuk parfum.
hidup umat Tuhan.
Asal kata: Shecheleth yang berarti merintih.
Kemenyan tulen merupakan getah damar putih, disadap dari
Arti: pengorbanan (seperti pengorbanan Yesus).
pohon yang ditusuk dan dibiarkan sepanjang malam.
Kulit Lokan hidup di rawa laut Merah (umat Tuhan yang hiup di Arti: Putih lambang kemurnian, tulus dan tidak ada kepalsuan
tengah dunia yang jahat).
(Mzm 24:3-5).

SEKOLAH MISI PRAKTIS

MENORAH MISION CENTER

tanpa tembok, tanpa batasan , tanpa biaya
Menjawab kebutuhan akhir zaman akan
DIBUKA KELAS:
pemimpin dan penuai yang mengasihi Tuhan
1. Rahmani : Keselamatan, Pemulihan, Pertumbuhan Rohani,
dan sesama
Visi: Melahirkan pemimpin dan penuai di akhir
Sekolah Doa dan Peperangan Rohani
zaman yang mengasihi Tuhan dan sesama,
2. Rasuli : Misi-Penginjilan, Pastoral dan Pertumbuhan Gereja
sebagai generasi jawaban doa
3. Rajani : Kepemimpinan, Keuangan Yang Merdeka dan MenMisi: Mengasihi,Membapai, Melengkapi, Mengutus
talitas Kerajaan
Menorah Mision center tidak hanya ditujukan bagi mereka yang rindu lebih jauh terjun dalam dunia misi atau pelayanan pastoral
dan penginjilan, namun sangat penting dan praktis (praktek) bagi semua orang yang rindu mengenal Kristus dan menjadi maksimal
dalam hidupnya, yaitu dengan menemukan panggilan atau tujuan hidupnya, serta dapat berkarya nyata di bidang masing-masing.
Pendaftaran dan Informasi : 031 6023.5083 / 0813.3147.8072
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Ke Gereja atau Ke Mall??

Zoom

Tidak heran, banyak orang yang mengaku beribadah secara rutin tetapi tidak pernah
diubahkan keadaannya, karena sesungguhnya mereka tidak pernah bertemu Tuhan.
Jangan puas dan bangga hanya dengan aktif beribadah kepada Tuhan setiap hari
Minggunya, tetapi marilah kita bangga karena kita mengenal Dia dan menjadikan
hidup kita sebagai ibadah sejati kepada Tuhan. Mari umat Tuhan, perbaikilah sikap
dan gaya hidup kita menjadi murni dan menyenangkan Tuhan.

Zoom menyorot tindakan anak
anak Tuhan di dalam gereja yang
mengakunya beribadah kepada
Tuhan, tetapi mereka tidak menghormati Tuhan. Seperti apakah
fakta yang ditemukan Zoom kali
ini?

Fakta:
aSibuk bercanda?
aPacaran di gereja?!
aSibuk dengan ponsel
ataupun blackberrynya,
berfacebook ria?
aMenyanyi dengan semangat tetapi sambil
bercanda satu sama
lain.
aMengenakan rok mini
dan pakaian terbuka

kan tante-tante yang menggendong bayi juga memakai rok terusan mini
dengan model spaghetti strap.
Halo-halo... Ini gereja atau mal?
Saya melihat anak-anak lelaki kecil, anak-anak cowo ABG melirik-lirik
ke arah cewe-cewe atau tante-tante yang dengan bangganya berlenggang-lenggok memamerkan bodinya (yang memang bagus) dengan rok
mini, kaos ketat, dan jeans melorot yang juga super ketat.
Perhatikan ilustrasi adegan ini;
Saya datang ke gereja, dengan pedenya, memakai... topi beludru setinggi 20 cm dengan hiasan bulu-bulu merak sepanjang 50 cm... Saya
dengan langkah-langkah anggun berjalan ke bangku di tengah gereja
dan duduk, sangat yakin bahwa saya kelihatan cantik dan trendi. Orangorang mulai berbisik-bisik dan berkomentar. Yang duduk di depan menoleh-noleh untuk mencuri lihat ke topi saya. Misa dimulai. Pastor
berkotbah. Nyanyian berkumandang. Bulu-bulu merak di topi saya bergoyang-goyang sesuai irama musik. Orang-orang, termasuk Anda jadi
susah berkonsentrasi karena mata Anda otomatis kembali memandang
bulu-bulu biru-hijau (yang memang indah) itu. Anda kesal karena tidak
bisa berdoa dengan tenang.
Misa selesai. Saya keluar dari gereja. Anda menghadang saya.
“Tolong, lain kali jangan memakai topi itu lagi,” kata Anda.
Saya memandang Anda dengan angkuh dan menjawab lantang, “Saya
berhak memakai apa saya yang saya mau. Ngiri ya, karena saya jadi
perhatian orang dan Anda tidak!”
Anda menyahut, “Bukan begitu! Tapi topi Anda itu mengganggu konsentrasi orang-orang yang ingin berdoa! Kami juga berhak beribadah tanpa
gangguan!”
Saya balik memandang kaos ketat berdada rendah dan jeans melorot yang Anda pakai dan berkata tegas, “Sama dengan busana ketat yang Anda pakai, terutama bagi umat laki-laki!”
(Blog slim-white-rose)

“Saya sempat mengalami shock waktu
saya pertama kali ke gereja di Jakarta.
Cowo-cowo memakai celana sedengkul,
kaos oblong dan sepatu keds. Cewe-cewenya membuat saya silau dengan tank
top ketat dan low-rise jeans yang me- Timbul pertanyaan besar dikepala kita,lalu untuk apa mereka ke gereja? Bukankah gereja
mamerkan perut ke mana-mana. Bah- adalah tempat untuk beribadah pada Tuhan? Lebih parah lagi, ketika Bapa ingin berbicara

TIPS :

dan melawat kita, kita melewatkannya begitu saja karena kita terlalu sibuk dengan diri sendiri. Siapa yang sedang kita sembah? Dan apakah ada penghormatan yang kudus kepada Dia?

1. Berbicara dengan teman, wajar saja, asal tepat waktu dan kondisi. Jika kita berbicara terus, kita sedang membiarkan
Iblis mencuri berkat rohani yang Tuhan sediakan untuk anda dan teman anda.
2. Bermesraan dalam gereja?! Jangan pernah lakukan hal itu, karena kita sendirilah Bait Suci Tuhan dan kita mesti
menghormati-Nya dimanapun kita berada. Jika sudah berpasangan, tunjukkanlah gaya hidup berpasangan yang benar
dan kudus sehingga dapat menjadi terang dan teladan.
3. Bagi yang memiliki Handphone, matikan atau silent HP anda sebelum ibadah dimulai.
4. Masalah pakaian, pilihlah pakaian yang nyaman untuk dipakai dan sopan. Jangan terlalu longgar, juga jangan terlalu
ketat. Jadikan gaya hidup sopan menjadi gaya kita sehari-hari, jangan sampai hanya pada waktu di gereja saja sopannya, nah lho?? Jangan mencobai orang yang melihat anda, ingatlah tubuh anda adalah kehormatan bagi Tuhan.
5. Jika dalam pujian penyembahan, haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bukan pura-pura! Bukan ikutikutan heboh, karena suasana sedang heboh. Menyedihkan jika kita yang tidak menghormati Tuhan, kita tidak pernah
sampai di hadapan Tuhan, tetapi anehnya kita merasa sangat puas dan bersemangat dalam menyanyi! Jika dalam
pujian penyembahan saja tidak dapat kita lakukan dengan segenap hati, mana mungkin kita dapat bertemu Tuhan di
ruang Maha Suci-Nya? (JF)
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4 MUSUH
DALAM PANGGILAN

Revival
movement

(by: Ps Daniel Shane)

....dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus
Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia
memberikan kepadamu Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu
terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya: betapa kayanya kemuliaan bagian
yang ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, dan betapa
hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan
kekuatan kuasa-Nya. Efesus 1:17-19

1.

C

haracter

Ada orang-orang yang tersinggung jika disinggung
masalah panggilannya. Mereka merasa bahwa apa yang
sedang mereka jalani itulah yang benar dan mereka tidak dapat menerima koreksi dari Tuhan sekalipun. Musuh dalam panggilan yang pertama adalah KARAKTER.
Untuk mengalahkan musuh pertama ini, kita harus
Ada orang yang karakternya diubah secara ajaib karena
memiliki
kerendahan hati sebagai hamba, untuk ditegur,
perjumpaannya dengan Kristus, tetapi ada juga yang
dikoreksi,
diperbaiki, dan dibentuk oleh Tuhan. Jangan
karakternya berubah karena tujuan tertentu, misalnya; ”
seperti bangsa Israel yang tegar tengsaya harus berubah karakternya, karena sebentar lagi
kuk, hingga Tuhan membutuhkan
saya berkotbah”, ”ah, saya harus berubah karena sekawaktu
40 tahun untuk membuat merrang saya pendeta” atau mereka akan berubah karena
eka
dapat
mengenal Tuhan YHWH.
sudah memiliki pacar, atau sudah berkeluarga, dan lain
sebagainya.

SENJATA : HUMBLE

2.

around us

Siapa saja yang ada disekitar kita? Keluarga, teman, sahabat kita. Tanpa disadari, orang-orang terdekat dengan
kita menjadi musuh dalam panggilan Tuhan dalam hidup
kita.
Panggilan itu spesifik, tetapi seringkali kita bertanya kepada orang yang salah dan mendapat masukan yang
salah. Contoh : saat kita rindu menjadi hamba Tuhan dan
melayani Tuhan, keluarga kita menganggap hal tersebut
sebagai hal yang tidak wajar dan gila, atau ketika anda
dipanggil menjadi pelayan penuh waktu, sahabat anda
berkata bahwa itu tidak perlu, kan bisa bekerja sambil melayani Tuhan. Mungkin karakter anda terus diproses Bapa
dalam kerendahan hati, dan anda masuk dalam area musuh kedua dalam panggilan anda. Bagaimana cara mengalahkan musuh “Arround Us”?
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SENJATA : Iman
Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin
teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak
akan pernah tersandung. 2 Pet 1:10
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Long distance

3.

Revival
movement

Saat kita sudah menang dengan masalah karakter dan sudah
menang dalam masalah keluarga atau orang-orang terdekat dengan
iman yang teguh, sekarang kita diperhadapkan dengan sebuah perjalanan yang panjang untuk mencapai panggilan itu. Perjalanan panjang ini bisa sangat melelahkan kita. Apakah tiba-tiba anda menjadi
orang yang sangat diurapi Tuhan? Diangkat Tuhan? Setelah anda
baru saja menerima janji Tuhan bahwa Dia akan memakai hidup
anda? Tentu tidak! Walaupun banyak akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan yang memakai cara-cara kotor untuk mengangkat dirinya
sendiri, dengan hipnotis, sugesti pertobatan, iklan besar-besaran,
dan lain sebagainya. Jelas, ini tidak dibenarkan sama sekali!

4.

L ost Vision

SENJATA : Target

Visi itu bicara tentang bagian per bagian yang
saling berkesinambungan. Banyak yang salah
mengartikan visi. “saya mendapat wahyu suatu
hari saya akan diangkat menjadi pemimpin perusahaan yang besar sekali” ini visi yang kurang
baik. Visi itu perbagian dari waktu ke waktu.
Melakukan visi berarti menyelesaikan target dari
bagian perbagian. Milikah target jangka pendek,
untuk mengerjakan sesuatu bagi Kerajaan Allah
dalam panggilan anda.

SENJATA : Hikmat dan
Pewahyuan
Setelah perjalanan yang

panjang, kita sampai pada tembok Yerikho. Bisakah kita melompati tembok itu? Tidak bisa. Bahkan banyak sekali anak Tuhan
yang hancur menghadapi musuh panggilan keempat ini. Ini musuh yang terbesar. Kita sudah
diubah-Nya, sudah melewati
masalah orang-orang terdekat,
dan sudah mempertahankan
visi dengan iman teguh, tetapi
sekarang seolah semua stagnan, dan tidak dapat bergerak
lagi.

Tembok ini sangat besar, tinggi, dan kuat. Kita tidak
bisa melewatinya dengan cara-cara sendiri. Yosua
diberikan hikmat untuk mengitari tembok Yerikho,
kemudian terjadilah terobosan besar.
Misalnya anda memiliki perusahaan pensil dan
sedang menghadapi kebangkrutan dalam visi dan
panggilan ini. Maka anda butuh hikmat. Tiba-tiba
anda disuruh Bapa untuk membuat bolpoint dan
anda sukses! Inilah pewahyuan dalam panggilan
Tuhan, inilah karunia berstrategi. Hal ini diperlukan
untuk semua bidang kehidupan kita, baik pekerjaan
maupun pelayanan.

Apakah anda bermasalah dengan
panggilan anda?

Yang jelas anda dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan bicara tentang hubungan anda pribadi
dengan Tuhan. Sudahkah anda berdamai dengan panggilan anda? Jangan sampai kita tidak memulai segera panggilan kita dibumi ini. Kita diproses Bapa dan karena kesalahan dan ketidakmengertian kita, kita diproses bertahun-tahun
dan akhirnya umur kita sudah lanjut. Belum lagi kita harus menghadapi ujian ”Arround Us”, yaitu tantangan orangorang terdekat dengan kita, belum juga menghadapi perjalanan visi yang panjang dan tembok Yerikho dalam panggilan kita. Lalu kapan kita akan menyelesaikannya jika kita terus menunda panggilan kita?
Saudara, hidup ini hanya sementara, sangatlah mubazir kita gunakan hidup kita untuk sekedar sekolah, menikah,
punya anak dan mati. Apa makna hidup ini? Kita menjadi sebuah cerita umum dan bukan cerita spesial dan membosankan. Dari jumlah bilangan tak terhingga dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak orang membuat cerita yang
standar dan biasa, tidak ada HISTORY, tidak ada keindahan cerita kita di Sorga jika kita tidak melakukan apa-apa!

Maukah anda menjawab panggilan Tuhan sekarang?
Road To Revival

Full Gospel Radio Station

CMC 107.9 FM
Listening By Streaming : www.grahacmc.org
Pokok Doa (sms) : 0857 3280 3000
Konseling : 031 72170120 / 031 60253003

Suatu perjalanan kebangunan rohani tidaklah
diselesaikan dalam semalam. Maukah anda
bergabung dalam tentara Tuhan di akhir zaman
ini? Diperlengkapi dengan kasih, kuasa, dan
kebenaran. Bergabunglah dalam

REVIVAL COMMUNITY

untuk mendapatkan komunitas, pemuridan, dan
pengajaran yang benar.
Hub.i 031 60235083 / 081331478072

Orang yang luar biasa dari Tuhan adalah orang yang melakukan panggilan Tuhan ketika bahkan orang lain
tidak mau mengerjakannya
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Revival
movement

APAKAH PANGGILAN SAYA?

Panggilan utama kita adalah mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Sedangkan panggilan khusus kita telah ditentukan-Nya sejak sebelum kita dilahirkan. Inilah beberapa bidang dan area kehidupan yang akan menjadi PILAR Kebangunan
Rohani di akhir zaman, dimana semua anak Bapa berjalan dalam panggilannya diladangnya masing-masing. Di akhir zaman ini,
Tuhan memberikan kepada kita sebuah nama yaitu: GENERASI JAWABAN DOA, dimana kitalah yang akan menggenapi seluruh kehendak Allah dan menuntaskan pekerjaan-Nya dibumi, sebelum kedatangan-Nya kedua kali.

7 VOICES atau
7
PILAR
Generasi Jawaban Doa:

1. Voice Of Salvation (VOS)

VOS bergerak di bidang pelayanan misi kota maupun daerah, misi kampus dan sekolah,
juga pemberitaan Firman lewat media (Radio, Televisi, Tabloid, Majalah, Cinematografi).

2. Voice Of healing (VOH)

Menyuarakan kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan kepada yang sakit secara jasmani dan rohani lewat pelayanan konseling, Ibadah kesembuhan Healing From Heaven,
pendirian klinik kesehatan, House Of Healing/Rumah Pemulihan.

Tim Voice Of Prayer

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

4. Voice Of prayer (VOp)

g

KKR Voice Of Healin

Menyuarakan doa syafaat, penjagaan, dan peperangan bagi semua kegerakan Tuhan
agar terjadi kemurnian dan kebangunan rohani di akhir zaman

5. Voice Of worship (VOw)

Menyuarakan pujian dan penyembahan yang berkenan kepada Allah dan
menggenapi kerinduan Bapa akan pemulihan Pondok Daud. VOW bergerak
dalam bidang pujian, musik dan tari-tarian yang diurapi Tuhan.

Voice Of Worship

6. Voice Of blessing (VOb)

Menyuarakan berkat dari Tuhan, menjadi bendahara Tuhan untuk memberkati misi Kerajaan Allah dan orang lain. VOB bergerak dalam bidang pendirian lapangan-lapangan usaha,
seperti usaha Komputer, Event Organizer, Home Industry, LBB, Training Center, Usaha
makanan, dan lain sebagainya.

7. Voice Of family (VOf)

f
Voice O

Love

Membangun fondasi yang kuat bagi keluarga-keluarga ilahi yang diurapi Tuhan, dimana terjadi kemuliaan Tuhan
dalam keluarga itu dan dapat menggenapi rencana Tuhan dalam hidup

Bagaimana saya terlibat dalam panggilan Tuhan?
Anda dapat mulai melangkah dan mengenali panggilan hidup anda sekarang juga dalam semua ladang-ladang
pelayanan yang ada di atas. Bagi anda yang rindu melayani bersama kami, hubungi: 03160253003, 03172170120
Kunjungi : www.grahacmc.org

Sunday Service
Celebration Day I : Sunday, 8 a.m
Celebration Day II : Sunday, 11 a.m
Ruko Panji Makmur D23-25 Panjang Jiwo
46-48 Surabaya
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Retreat Spirit Of Warrior
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Tetapi ia dilukai karena dosa-dosa kita, dan didera
karena kejahatan kita. Ia dihukum supaya kita diselamatkan, karena bilur-bilurnya kita disembuhkan.
Yesaya 53:5

A PAKA H HARUS SEMBUH HFH
???

Dalam sebuah KKR ditemukan hasil akhir bahwa tidak semua orang yang sakit dalam KKR itu disembuhkan. Kenapa hal
itu bisa terjadi? Apakah ada yang salah dengan Tuhan? Atau faktor manusia kah yang salah? Ada juga kesembuhan-kesembuhan
palsu yang dibuat untuk ketenaran hamba Tuhan atau kesaksian palsu, tetapi ada juga dimana Bapa tidak memberikan kesembuhan itu.Kata kesembuhan dalam ayat di atas bisa diartikan sebagai kesembuhan jasmani, sehingga ayat tersebut dipakai untuk
pernyataaan iman atau mungkin juga klaim atas kemaha kuasaan Tuhan terhadap penyakit. Namun pada suatu titik tertentu ayat
tersebut seolah-olah menafsirkan bahwa setiap anak Tuhan pasti bebas dari sakit penyakit dan beroleh kesembuhan.

KURANG IMAN??

Jikalau memang penafsirannya seperti itu, maka tak perlu ada pergumulan iman mengenai sakit penyakit di dalam tubuh jasmani, tak ada
pergumulan yang perlu dilakukan oleh Paulus ketika Ia meminta untuk
disembuhkan dari sakit dalam tubuhnya. Penafsiran seperti itu akan meninggalkan pertanyaan yang jauh lebih banyak dan masalah yang lebih
banyak ketika melihat kenyataan dalam kehidupan. Misal ketika seseorang tidak sembuh dari sakit penyakitnya dia akan bertanya, kenapa
tidak sembuh, padahal mungkin ia sudah beriman. Karena tidak mungkin menyalahkan Tuhan maka yang dipertanyakan adalah manusia, yaitu
kekurang berimanan dari si orang yang terkena penyakit atau mungkin
orang yang mendoakan kurang beriman. Mungkin dari kejadian ketidaksembuhan penyakit membuat kepesimisan, skeptis atau mungkin antipati
terhadap gereja atau kekristenan.
Faktor terpenting dari semuanya adalah kehendak Bapa sendiri.
Marilah kita menaruh pemahaman ini dalam hati kita, jikalau kita berdoa
untuk orang sakit dan sembuh, bukan berarti kita yang menyembuhkan,
Tuhanlah yang menyembuhkan dan bukan karena hamba Tuhan tersebut. Pemahaman ini akan membuat kita lebih rendah hati dalam berdoa,
bahkan klaim kesembuhan yang diminta pun akan lebih mengarahaan
kepada klaim yang Alkitabiah dan mempersilahkan Tuhan yang bekerja.
Manusia hanya media atau perantara atau alat yang dipakai Tuhan. Oleh
karena itu janganlah kita mengkultuskan hamba Tuhan tertentu yang
”dapat menyembuhkan” seseorang.

TIDAK HARUS SEMBUH

1. Rasul Paulus (II Korintus 12:7-9)
adalah rasul yang banyak menyembuhkan orang sakit,
tetapi dia pernah berdoa akan sakit yang dideritanya,
namun sakit itu tidak pernah disembuhkan. Hal tersebut
dibiarkan terjadi supaya kuasa Tuhan Nyata.
2. Jemaat Korintus (I Korintus 5:1-5)
Korintus dikenal sebagi kota yang dipenuhi dengan jemaat yang dikaruniai banyak karunia Roh. Sangat disayangkan perilaku mereka tidak sebanding dengan karunia
Roh yang mereka peroleh. Salah satu dosa yang merusak
adalah perzinahan dan percabulan. Untuk memperoleh
kelepasan, jemaat itu harus diserahkan tubuhnya kepada
Iblis supaya rohnya diselamatkan Allah. Tubuh atau jasmani tidaklah berguna (Roma 6:63) Rohlah yang memberikan hidup.
Tujuan Utama dari kesembuhan Tuhan adalah KESELAMATAN JIWA. Inilah janji yang diberikan Tuhan
yaitu perubahan di dalam roh dan jiwa. Firman Tuhan
dalam Roma 8:23 menunjukkan dengan jelas bahwa kita
akan selalu mengeluh selama tinggal di dalam tubuh jasmani. Kita mengeluh akan sakit, panas, lelah, lapar, haus
dan sebagai macamnya. Kita sedang menantikan pembebasan dari tubuh jasmani yang fana ini.(exia)

Mujizat Kesembuhan Healing From Heaven
Yang lumpuh, berjalan, Yang buta, melihat,
Yang terikat, dibebaskan, Yang rusak, diganti baru,
Yang tidak percaya, menjadi percaya,
Yang terluka dipulihkan, Yang mati, dibangkitkan!

1. STROKE, Adik Bp Lino sembuh dari stroke, pendarahan otak, setelah 2 bulanlebih dirawat di RS,
selesai didoakan secara langsung lewat CMC FM, adiknya sembuh dengan ajaib 2 hari kemudian. Suami
Ibu X yang sebelumnya Stroke dan kurus kering, tidak bisa makan, sekarang sudah pulih dan gemuk
kembali setelah dilawat Tuhan. Bp Yokebed, sembuh dari Stroke selama 4 tahun.
2. BATU EMPEDU, Adik Pak Edi yaitu Pak Ketut sembuh dari batu empedu. Batu empedu keluar dengan ajaib setelah beberapa hari didoakan pada HFH dan disuruh minum air putih setiap pagi, walaupun
bertentangan dengan anjuran dokter.
3. SELAPUT PUTIH, selaput putih dimata ibu Tiana yang sangat mengganggu lepas saat disuruh
membasuh matanya dengan air, dan keesokannya sembuh total.
4. KELUMPUHAN, kaki Ibu Dorkas lumpuh selama 25 tahun. Ketika anaknya mendengarkan radio
CMC FM lewat Hp dan memperdengarkan kepada Ibunya di Jawa tengah, maka Ibu Dorkas mengalami
mujijat dan dapat berjalan lagi. Ibu Liew juga sembuh dari lumpuhnya setelah ia mengampuni suaminya.
5. DAGING BARU, Bp Lukman sangat terjekut! secara ajaib Tuhan menumbuhkan daging baru pada
jempol kakinya, karena dia tidak punya jari-jari kaki saat dia mendengarkan Firman Tuhan.
6. KEBUTAAN, Bapak Halim sembuh dari kebutaan permanen ketika diberi kaset rekaman Healing From
Heaven.
7. HIV, Bp Nyoto sembuh dari HIV setelah 2 minggu mendengar Firman Tuhan dalam acara Healing From
Heaven
Lanjut ke Healing From Heaven halaman 14...
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Pak Lino

Keluarga Pak Ketut

Bu Tiana
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PENTINGKA H PELAYA NA N
KA MPUS/SEKOLA H?

Transformer

Fellowship gabungan kampus-kampus

Transformer

Ministry

Transformer Ministry adalah pelayanan
interdenominasi yang melayani anakanak muda dalam perintisan maupun
pengembangan pelayanan kerohanian
di sekolah (SMP&SMA), serta Universitas. Kerinduan ini bermula beberapa
tahun lalu, dimana sebagian besar anakanak muda mengalami pertobatan dan
pemulihan yang luar biasa saat berada
di salah satu PTS (Perguruan Tinggi
Swasta) di Surabaya. Kebanyakan kita
berpikir bahwa pelayanan Persekutuan
Doa kampus/sekolah itu tidak penting dan banyak pelayan Tuhan yang
meremehkan pelayanan kampus/sekolah tersebut. Pada kebenarannya, Tuhan masih tetap memanggil anak-anak
muda untuk bangkit dan melakukan
kebangunan rohani di tiap masing-masing kampus/sekolah. Kita tidak bisa
melupakan bagaimana Allah memakai
anak-anak muda dalam menggenapi
kehendak Allah dalam rencana Kebangunan Rohani dunia pada tahun 1970.
Pada tahun 1970 sebuah kebangunan
terjadi di Asbury College, Kentucky pada
hari Selasa tanggal 3 Februari 1970. Pada
suatu doa pagi jam 10, Tuhan melawat
mahasiswa yang berdoa bersama., dimana banyak yang tersungkur dan menangis
bertobat dan memohon pengampunan,
pengakuan dosa, dan puji-pujian yang
spontan dinaikkan. Kuliah ditiadakan,
dan 1.000 memenuhi auditorium tersebut .
Pada tengah malamnya, masih terdapat
lebih dari 500 orang berdoa dan me-

Sadarkah anda bahwa anak muda adalah ujung tombak dalam Kegerakan Tuhan? Bapa juga merindukan adanya gerakan anak muda yang
dimulai dari sekolah dan kampus. Dimana anak-anak muda dibangkitkan,
dipulihkan, dilengkapi, dan diutus. Ladang – ladang telah menguning,
siap untuk dituai..
nyembah. Beberapa ratus orang Visi
menyerahkan hidupnya pada Kristus Sebagai jembatan jejaring persekutuan doa
hari itu. Keesokan harinya jam 6 pagi, kampus dan sekolah, Transformer Ministry
75 mahasiswa masih berdoa, dan kuli- hadir untuk menyatukan, memperlengkapi,
ah ditiadakan lagi keesokan harinya. dan mendampingi sehingga terjadi pemuliKetika lawatan itu terus dialami, han generasi muda di Sekolah dan Kampus.
banyak mahasiswa yang membagikan kisah dan bersaksi ke- Misi
pada Gereja dan kampus lainnya. -Persatuan jejaring kampus untuk kemajuan
Dalam minggu pertama setelah kebangu- bersama.
nan itu dialami, sekelompok mahasiswa -Pembinaan rohani dan pemuridan
menerima undangan untuk bersaksi di 16 -Pengadaan retret (termasuk outbond)
states, dan melalui kesaksian mereka, be- persekutuan doa atau
berapa ribu orang bertobat dan percaya. pelayan kampus/sekoDalam 6 minggu berikutnya, lebih lah.
dari 1000 kelompok mahasiswa pergi -Pelatihan pelayan di
ke kampus-kampus untuk bersaksi di PD juga mencakup
Amerika Latin. Asbury College men- pengajaran,
training
jadi basis penginjilan tim-tim maha- doa, pujian penyemsiswa ini. Dimana orang yang ter- bahan, kepemimpinan,
tinggal mendoakan rekannya yang dan lain sebagainya.
pergi diutus, dan setiap malam dan Hal ini disesuaikan
akhir minggu selalu ada pertemuan doa. dengan masing-masing
Ratusan orang datang untuk menyaksikan kebutuhan
kampus/
kebangunan ini dan menceritakan kepa- sekolah.
da Gereja atau kampus mereka, sehingga -Fellowship/GatherRetret SMA
berita kebangunan ini semakin tersebar. ing gabungan jaringan
Persekutuan Doa kampus dan sekolah yang
Kami percaya pelayanan anak muda di diadakan secara berkala di masing-masing
kampus dan sekolah amatlah penting dan kampus dan sekolah untuk saling ”share”
perlu untuk dikelola, dikembangkan dan dan saling membangun antar kampus/sekodimaksimalkan dengan baik. Oleh sebab lah.
itu, Transformer Ministry, atau lebih
dikenal dengan Christ Mercy Ministry BAGAIMANa UNTUK
(CMM) pada tahun 2006 telah memulai
jaringan kampus-kampus di Surabaya BERGABUNG?
dengan melakukan kegiatan gabungan Anda seorang pelayan Tuhan di kampus/
maupun pembimbingan dan pemuridan. sekolah? Kami mengajak rekan-rekan anak
Tahun 2009, nama CMM diubah men- muda yang memiliki panggilan dan kerinjadi TRANSFORMER MINISTRY den- duan adanya persekutuan doa di kampus
gan visi misi yang lebih luas lagi untuk dan sekolah, untuk bersama-sama dalam
mencetak Pahlawan Allah yang menjadi Transformer Ministry yang bersifat interseorang “Transformer” bagi dirinya, denominasi dan berfungsi untuk melengkampus, keluarga, kota, dan bangsanya. kapi, mendampingi dan mempersatukan.

Hubungi : (031) 60638987 atau
085 7310 78771

TRANSFORMER ON THE SPOT

(radio CMC 107.9 FM/ streaming : www.grahacmc.org)
Kami mengundang pelayan kampus dan sekolah dapat melayani
bersama kami dalam siaran radio,
setiap hari Kamis pk.20.00-22.00. Hubungi: (031) 60253513
Email : transformer.ministry@gmail.com
FB : TRANSFORMER MINISTRY SURABAYA
Blog : http://transformerministry.blogspot.com (under construction)
Leadership Training
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Setiap manusia adalan ciptaan Tuhan yang unik dan spesial.
Anda diciptakan dengan suatu tujuan dan panggilan Ilahi.
Sudahkah Anda mengetahuinya dan berjalan dalam panggilan hidup Anda?

my star

Siapapun Anda, Anda dapat meraih “Bintang” Anda sendiri!

PANGGILAN GURU YANG
MEMILIKI VISI TUHAN
“Airmata dan Kebanggaan Seorang Guru Dalam Mendidik Anak Bangsa”
Guru. Suatu profesi yang seringkali dilupakan dan dipandang rendah dibandingkan dengan profesi lain. Padahal,
profesi ini begitu berarti dan berperan sangat penting dalam
membentuk dan membangun fondasi Anak Bangsa. Menjadi
Guru merupakan suatu panggilan yang mulia, khususnya
bagi mereka yang terpanggil menjadi Guru sesuai dengan
Visi dan kerinduan Tuhan. Tentu suatu hal yang menarik bisa
menjadi seorang Guru yang memiliki Visi Tuhan, itulah yang
menjadikan profesi guru berbeda dan membawa dampak dan
terang di dunia.
Kali ini tim transform meliput bagaimana perjuangan seorang
Guru yang memiliki Visi Tuhan. Berikut liputan menarik dengan seorang Guru dari sebuah sekolah yang lahir dari suatu
Visi Tuhan yaitu CMC School.
Devy Muliawati adalah salah satu Guru yang memberikan
hidupnya untuk mengerjakan Visi Tuhan di tempat ini, bermula dari kerinduan yang timbul dihatinya dari sejak masa kecilnya untuk menjadi seorang Guru, Saudari Devy menjalani
hari-harinya hingga bertumbuh dewasa dengan cita-cita untuk menjadi seorang guru dengan ambisi pribadi dan impian
pribadi, namun suatu ketika ia mengalami perjumpaan Pribadi
dengan Tuhan yang membawa kepada pertobatan, saat itu ia
menyadari bahwa cita-citanya merupakan ambisi dan impian
pribadinya sendiri, dan Tuhan meminta untuk menyerahkan
hal itu kepadanya, dan sejak saat itu ia mendapat panggilan yang murni dari Tuhan. Ketika Tuhan memanggilnya untuk menjadi seorang yang memiliki hati dan kerinduan untuk
anak-anak, sdri Devy pun langsung menjawab panggilan itu
tanpa pikir panjang bahkan tidak terpikirkan olehnya bahwa
ada suatu harga yang harus dibayar untuk menjalani panggilan tersebut. Tuhan pun mulai memproses bahkan menguji
hatinya, berselang 7 bulan setelah sdri Devy menjawab panggilan itu, ia sempat mengalami kegoncangan iman, karena

Murid CMC School Field Trip “Belanja Bersama” para guru (kiri : kak Devy, kak Nita,
kak Rudi, kak Novie, dan kak Windy)
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Kunjungan YWAM di CMC School

melihat kenyataan tidak sesuai yang diharapkan, karena
ia harus merintis sebuah tempat pendidikan Home Education, disaat-saat seperti inilah perjuangan dan airmatanya menjadi begitu berarti dan menyentuh hati Tuhan.
Ia pun berkisah begitu banyak tantangan-tantangan
yang harus ia hadapi dan lewati, baik tantangan dari diri
sendiri maupun tantangan dari luar. Tantangan dari diri
sendiri terutama merasa bersalah saat melakukan suatu
kesalahan, sehingga terasa sulit untuk melangkah lagi,
dan juga tantangan iman (berjalan dengan iman untuk
merintis suatu tempat pendidikan). Tantangan dari luar
adalah jenis anak didik yang bermacam-macam, ada
anak yang cepat belajar, ada yang agak lambat menangkap pelajaran, ada yang suka melamun, dan lainnya, namun menjadi kepuasan tersendiri bagi seorang guru saat
melihat anak-anak didiknya mengalami perubahan dan
menjadi lebih baik. Sdri Devy pun bercerita mengenai
kerinduannya kedepan akan anak-anak, yaitu memiliki
wadah untuk anak-anak tersebut mengeksplorasi diri,
menggali potensi bahkan menjadi dirinya sendiri tanpa
harus ditekan dan dipaksa, karena ia percaya setiap
anak diciptakan begitu unik, dan Tuhan punya rencana
bagi setiap anak, apalagi begitu banyak sekolah-sekolah
sekarang yang lebih berorientasi pada materi dengan
orientasi anak harus bisa ini itu, bukan pada perkembangan anak itu sendiri dan tidak melihat anak secara
utuh, bagaimana isi hati anak itu, perasaannya gimana,
banyak juga sekolah yang memberikan beban kurikulum
yang berat, apalagi ditambah dengan les-les tambahan,
hal ini tidak salah tapi apakah anak itu melakukannya
dengan enjoy ataukah terpaksa, hal ini tentu akan berdampak pada pertumbuhan mental anak tersebut.
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my star
Ia pun mulai bercerita mengenai kerinduan Tuhan
yang ditaruhkan dibidang pendidikan, khususnya
CMC School, yang memiliki Visi untuk mencetak bintang-bintang di masa depan, CMC School sendiri pun
mulai berdiri tahun 2005 dan kedepannya rindu untuk
bisa mendirikan tidak hanya Playgroup/TK, tapi rindu
mendirikan SD, SMP, SMA, bahkan Perguruan Tinggi
yang dikehendaki Tuhan. Menjadi suatu kebanggaan
dan keharuan tersendiri bagi sdri Devy dan guru-guru
lainnya, saat melihat lulusan anak didiknya yang melanjutkan ke sekolah SD lain rata-rata memiliki prestasi dan
tetap mengingat guru-gurunya bahkan mereka begitu
antusias saat bertemu guru-gurunya.
CMC School pun memberikan suatu yang berbeda
dalam pendidikan, yang tidak hanya berorientasi pada
kemampuan secara akademis tapi juga didalamnya ada
suatu kehidupan dimana anak-anak bisa merasakan
seperti rumah sendiri, bahkan antara guru dan anak didik tersebut seperti sebuah keluarga, dimana mereka
bisa berbagi dan mencurahkan isi hatinya dan tentu-

nya kasih Kristus menjadi dasar bagi guru untuk mendidik.
Sungguh suatu sukacita dan kebanggaan tersendiri menjadi
seorang guru yang bisa mendidik Anak Bangsa dan membangun kerajaan Tuhan di bidang pendidikan atas bumi khususnya atas Indonesia tercinta.
Pesan terakhir bagi saudara yang belum mengenal panggilan, mari sungguh-sungguh berdoa untuk visi pribadi anda
dan mulailah melangkah, teruslah berjuang dan jangan menyerah untuk mengerjakan dan menuntaskan panggilan mulia
BAPA. (Sil)
PROFIL
Nama
: Devy Muliawati
TTL
: Jember, 28 Desember 1982
Alamat : Tenggilis Mejoyo
VISI
: Membangun pendidikan yang berkenan dan
sedetak dengan hati BAPA (Kebangunan rohani di bidang
pendidikan)
Keterangan : Sdri Devy dipercayakan untuk menjadi Guru di
CMC School, dan juga ia memberikan pendidikan (Bimbingan belajar) secara gratis ke anak-anak kampung yang kurang
mampu di daerah Tenggilis yang diberi nama STARHOME.

Membentuk Bintang-Bintang Pemimpin Masa Depan Yang Utuh Dan Berkualitas.
Menyediakan pendidikan berkualitas yang mengembangkan segala bidang kehidupan dengan karakter
yang kuat, intelektual, sosial, skill dan spiritual untuk
memaksimalkan potensi anak sesuai dengan tujuan hidupnya
sehingga mampu memberikan dampak dan pengaruh yang positif
bagi bangsa.
CMC Smart Kids
PG/TK
(kursus baca,tulis,hitung)
Science
Entrepreneurship
Language
Computer
Art
Field Trip
Social Character
Parent Consultation

Cepat membaca
Dalam 60 Hari
Telah TERBUKTI!!!
Buktikan kepada
Anak Anda!!!

Taman Belajar & penitipan
anak (2-6 thn)
- melatih kemandirian dan kepercayaan diri
-melatih kemampuan dan emosional
-mengembangkan kreatifitas
...Lanjutan Healing From Heaven
8. KANKER, Ibu Novi sembuh dari kanker otak setelah mendengarkan rekaman Healing from Heaven CMC FM. Ibu Yanti disembuhkan dari kanker otak juga. Ayah X juga sembuh dari kanker hidung di Jerman saat didengarkan HFH. Ibu Berta sembuh dari
Tumor kandungan. Ibu Rita sembuh dari benjolan tumor di pipinya saat didoakan secara langsung
9. DOWN SINDROME, Anak Ibu Liliani, Kevin pulih dari Down Sindrome, waktu mendengar Healing from Heaven anaknya
menjerit dan beberapa waktu kemudian semakin normal, dikatakan oleh Dokter hampir betul betul normal seperti anak lainnya.
...dan ratusan kesaksian lainnya....

Healing From Heaven Center
Layanan Doa : 081703406820
Dapatkan juga kaset dan CD kotbah
di CMC 107.9 FM
Kunjungi www.grahacmc.org untuk
Kesaksian dan Mujizat
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Healing From Heaven adalah salah satu bentuk kegerakan kesembuhan berupa Ibadah
kesembuhan, pelayanan “on air” lewat media Radio. Pelayanan ini dikembangkan untuk
pengembangan misi dari “Voice of Healing” yang menyuarakan kesembuhan lewat
kesembuhan fisik, batin maupun spiritual. Voice Of Healing melakukan pelayanan berupa KKR-KKR Kesembuhan Healing From Heaven, kunjungan dan mendoakan yang
sakit, mencetak kaset-kaset kesembuhan, konseling, klinik, apotik, mendirikan Rumah
Pemulihan/Kesembuhan, Rumah Obat-Obatan, juga mendoakan “Water of Life” sebagai
media kesembuhan yang Tuhan perintahkan pada tahun 2009 lalu.
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NTC LIFESTYLE

life style

N

TC(National Training Center) didirikan dengan sebuah visi untuk menjadi berkat dan jawaban di bidang usaha dengan menyediakan training, kursus dan ketrampilan berwirausaha dalam berbagai bidang IT seperti
desain web, animasi komputer, program, dan juga bidang ketrampilan lainnya untuk melatih jiwa wirausaha agar kita mampu bekerja secara mandiri,
bahkan dapat membuka lapangan usaha baru yang akan menyerap tenaga kerja, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.
NTC berdiri sejak akhir tahun
2009 dan telah bersertifikat resmi
dari Diknas Pendidikan (Diknas).
Sejak berdirinya, NTC telah melatih banyak karyawan, mahasiswa
dan lulusan SMA untuk memperlengkapi mereka dengan kemampuan agar bisa bersaing di dunia
kerja dan meningkatkan kualitas skill masing-masing pribadi.
To be a Road maker/Bridge
maker (pembuat jalan / pembuat
jembatan) = Pontifex (Romawi
Latin). Ilmu yang diberikan kepada
para peserta adalah ilmu seorang
pembuat jalan / jembatan impian /
cita-cita mereka. Peserta diajar / ditraining untuk siap mandiri, kreatif
dan smart di dunia kerja yang akan
/sedang mereka hadapi. Dengan
ilmu “road-maker”, mereka bisa
belajar menapaki dan mengalami
gaya hidup seorang pengusaha.

Untuk informasi lebih lanjut
anda dapat menghubungi
NTC (National Training
Center)
Telp:031-817.51600
YM/Email :
info2ntc@yahoo.com
Ruko Panji Makmur D25
Panjang Jiwo 46-48
Surabaya

DIVISI PELATIHAN:

Web Enterpreneurship : pemrograman dan desain web, serta
pembuatan toko online.
Art Design and Animation Enterpreneurship : multimedia dan desain
grafis.
Dekstop Programming : pemrograman basis data, pembuatan
program perkantoran dan usaha.
training komputer yang mempunyai
izin dan bersertifikat resmi dari Dinas
Pendidikan (Diknas). National Training Center berdiri pada akhir tahun
2009 yang memiliki kerinduan untuk
memperlengkapi masyarakat dengan
ilmu pengetahuan dan ketrampilan.
Dengan adanya kondisi masyarakat yang mengalami tingkat pengangguran yang semakin banyak,
Indonesia pun mengalami kenaikan
tingkat kemiskinan. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, NTC akan memperluas bidang kegerakannya, tidak hanya
di bidang teknologi informasi saja,
sehingga diharapkan masyarakat
dapat menjadi wirausahawan yang
sukses yang mampu bekerja sendiri bahkan mampu membuat lapangan usaha yang baru menurut potensi mereka.

Ruang pelatihan NTC
Pelatihan NTC
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Visi National Training Center yaitu memperlengkapi masyarakat
terutama para pelajar, mahasiswa dan
karyawan dengan ilmu pengetahuan,
ketrampilan dan kemampuan entrepeneurship dalam bidang IT dan bidangbidang lainnya agar mereka mampu
bekerja secara mandiri dan mampu
mengurangi tingkat pengangguran di
Indonesia. Misi National Training Center
yaitu memberikan pendidikan dan ketrampilan dengan harga yang terjangkau
dan berkualitas.
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Pusat Grosir Komputer/Laptop
Baru/Seken Termurah, Terpercaya

Call:031-8497596/91171107
YM:b2bcomp/ecomp_id/grosircomp/starcompsby
Ruko Panji Makmur D25
Jl.Panjang Jiwo 46-48
Surabaya

Miracle

handmade

Menjual dan meyewakan berbagai alat tarian
profetik, antara lain :
- Tambourine + pita + tas
- Sepatu balet , leotard
- Flower ring, hand bouquet,
twirling, ribbon, selendang,
dll.
FB: miracleschoolofdance@
rocketmail.com
Menyediakan kursus/pelatihan tari tambourine,dance, n
menggunakan alat tari lainnya.
CP : 081703277681

Dapatkan Transform edisi
berikutnya di toko-toko buku
rohani terdekat atau hubungi
(031) 33100101
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