


Saatnya merebut kembali apa yang sudah dicuri iblis dalam hidup kita!
Salam kebangunan,
     Apakah anda sudah mengalami Yobel dari Tuhan? Sebuah janji pembebasan bagi umat yang menanti-nantikan-Nya. Sebuah peristiwa kasih karu-
nia Tuhan di tengah-tengah kesesakan umat-Nya. Tahun Kemenangan sudah diberikan kepada kita. Tuhan sedang mempersiapkan Generasi Pemurni 
dan Generasi Jawaban Doa yang bangkit meresponi panggilan Tuhan di akhir zaman ini. Kita harus menyadari bahwa Gereja Tuhan tidak hanya akan 
menghadapi tantangan yang berasal dari luar, namun juga dari dalam. 
    Bagaimana gereja dapat berfungsi sebagai Terang bagi dunia yang gelap ini, apabila tidak ada kemurnian dari gereja-Nya? Kemurnian dari “politik” 
yang kotor dalam gereja, roh sodom dan kesenangan dunia, roh perzinahan yang sedang melanda pelayan dan jemaat Tuhan, roh penyesat (sesat 
hati, pikiran, dan ajaran sesat), roh persaingan gereja yang baunya sungguh mendukakan hati Tuhan.. Marilah kita sebagai umat Tuhan yang dipilih-
Nya, berani untuk menerima kebenaran, mengakui, dan bertobat dalam kasih karunia-Nya sehingga kita dapat dipakai-Nya untuk membasuh generasi 
ini. 
    Tuhan masih memurnikan gereja-Nya. Orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada Terang dan menjadi saksi-Nya dan melayani Dia. Se-
mangat apakah yang kita miliki ketika melayani kita Tuhan? Apakah kita benar-benar rindu melayani Tuhan? Umat Tuhan harus waspada terhadap API 
ASING yang merupakan roh kepalsuan. Apakah Api Asing itu? Api Asing adalah semangat pelayanan yang bukan berasal dari mengasihi Tuhan. Api 
Asing juga berbicara ketika kita melayani Tuhan bukan berdasarkan  panggilan, namun karena EMOSI. Banyak juga para pelayan Bapa yang melayani 
Bapa bukan karena panggilan mulia, namun karena ketidakmurnian, ingin mendekati seseorang dalam bidang pelayanan tertentu, ingin menyaingi 
hamba Tuhan lainnya, dan ingin dilihat dan dihargai. Api Asing juga berbicara mengenai doa-doa jiwani untuk membuat “Tuhan” melakukan sesuai 
keinginan kita sendiri, memutarbalikkan kebenaran dan memakai nama Tuhan untuk membela dosa-dosa kita. Api Asing juga berbicara sikap mendua 
hati pada peringatan-peringatan Tuhan.
     Api Asing sudah mencemari gereja-Nya. Api Asing akan membuat kita mengalami kekosongan demi kekosongan. Mencari pemuasan demi pemua-
san yang tidak pernah melegakan kita. Sekalipun kita masih dapat melayani Bapa, masih aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani dan hidup dengan baik 

Penasehat Ps. Daniel Shane, Penanggung Jawab Ev. Evie Mehita, Redaksi Evie Mehita,Theodorus A.B.W,Ayu Marleen,Silvia Sovrianto,Ivena Karlin,Elita 
Chandra, Desain Kreatif Elizabeth P,Hendra J,Harry P.B, Marketing Ayu Marleen, Distribusi Yosef
Email: tabloid.transform@yahoo.co.id, Alamat: Rungkut Mejoyo Selatan V /12, Surabaya, Telepon:031 33100083 / 085731078771, 
No rekening:REK BNI 7700.7700.75 a.n Yayasan Menorah Indonesia.

 
    Media adalah sarana yang sangat penting dalam mewartakan 
kebenaran, dan untuk mengembangkan ladang misi lewat media 
ini, kami membuka kesempatan bagi anda yang diberkati dari 
pewartaan ini dan rindu melayani bersama kami dengan mendu-
kung dalam dana percetakan Transform. 
     Hal ini ditujukan agar warta ini dapat disebarkan secara cuma-cuma dan dapat se-
makin banyak dicetak untuk dibagikan kepada lebih banyak jiwa-jiwa yang membutuh-
kan. Kami menyediakan beberapa pelayanan untuk mendukung penerbitan Transform 
ini dengan memberikan dana penerbitan untuk penambahan eksemplar Transform 
sebesar Rp 250.000 untuk 50 eksemplarnya.
     Persembahan untuk penerbitan Transform dapat diberikan di REK BNI 
7700.7700.75 a.n Yayasan Menorah Indonesia. Atau anda juga dapat membantu pen-
danaan penerbitan dengan mengisi kolom iklan yang kami sediakan. Atas pelayanan 
anda dalam mendukung pewartaan Transform ini, kami mengucapkan terima kasih. 
Salam Kebangunan!

Sebuah pencarian yang sia-sia..
Sebab segala sesuatu dimuka bumi 

ini ada waktunya..
Berawal dari keabadian akan kembali 

pada keabadian..

Ada yang mencari status pengakuan..
Ada yang mencari penerimaan..

Ada yang mencari berkat..
Ada yang mencari cinta..

Manusia terjebak pada PENCARIAN 
TIADA AKHIR..

Terkadang ada didepan mata, dalam 
sekejap hilang tak berbekas..

Mencari dan mencari..
lalu menemukan..

Tidak lama kemudian hilang kembali..
Sungguh pencarian yang sia-sia..

Sebab yang dicari adalah semua 
yang sementara dan fana..

Manusia akan berhenti mencari jika 
telah menemukan SUMBER 

KEABADIAN..
Sumber yang tidak pernah kering..

Sumber yang akan mengalirkan kasih 
tiada henti..

Sebuah SUMBER yang akan
membuat manusia berhenti mencari..

Melainkan mendapat, menemukan 
dan tinggal didalamnya..

Sebab semua yang fana hanyalah 
ilusi semata..

Sekejap di pelukan..sekejap hilang 
tak berbekas..

Berhentilah mencari yang sia-sia..
Yang sementara..

Tinggallah didalam Dia..
KRISTUS...

Pencarian terakhir kita..

Editorial2. 

(menikah, bekerja, melayani, dan sebagainya). Bau yang dikeluarkan oleh Api Asing adalah kebusukan bagi Bapa. Dia sedang mencari bau harum ditengah umat-Nya, bau harum karena 
hati-hati yang rela disalibkan karena mengasihi Kristus dan mau memiliki hati yang rela untuk bertobat dan diubahkan. 
      Tahun 2014 adalah Tahun Perjanjian Pemulihan bagi Umat-Nya. Bagian yang harus kita lakukan adalah “TINGGAL TENANG DAN PERCAYA” (Yesaya 30:15). Dia rindu membasuh dan 
memulihkan umat-Nya. Ia rindu kita meletakkan semua yang kita andalkan dan percayai sebelumnya supaya kita hanya mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya. Kebangunan dan kegerakan 
Tuhan adalah milik-Nya, bukan karena hasil kekuatan manusia.. Kita adalah bejana yang akan dikosongkan agar dapat diisi penuh dengan Dia dalam kemuliaan dan kemurnian.
     Kami mengajak semua pembaca dan gereja yang dicintai-Nya tanpa memandang dari denominasi manapun untuk bersama-sama menjadi pewarta kebenaran dan saksi-Nya di tengah 
dunia ini. Saatnya untuk bangkit dalam Terang dan hidup dalam Api yang murni kepada Dia. Mari kembali kepada kasih yang semula kepada Dia (Wahyu 2:3-5). Kembali kepada kasih yang 
semula tidak mengenai masalah “sensasi-sensasi” dari pengalaman cinta mula-mula kita kepadaNya, melainkan menempatkan kembali kasih tertinggi kita kepada KRISTUS, satu-satunya 
Sumber dan Tuhan kita.
     Sebagai salah satu media pewarta kebenaran yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, kami rindu mengajak semua kalangan umat Tuhan tanpa membeda-bedakan denominasi mana-
pun untuk bersama-sama melayani bersama kami. Tabloid Transform dilahirkan untuk menjadi berkat dan bukan dengan maksud menghakimi gereja manapun, tetapi untuk membangunkan 
umat-Nya yang tertidur, menyadarkan gereja-Nya yang mulai banyak “berjalan” dengan musuh, dan menyatukan umat-Nya dalam kebenaran Firman.
     Mari kita terus berkarya dan melayani Tuhan dimanapun Bapa menempatkan kita dan kemenangan ada di pihak kita! Terima kasih untuk turut menyebarkan Tabloid Transform dan mela-
yani bersama kami. Salam Kebangunan!

Bagi pembaca yang rindu memberikan 
tanggapan dan saran dapat mengirimkan sms ke 03133100083

Transform adalah sebuah bentuk pelayanan yang ikut mewarnai ladang Tuhan 
untuk menjangkau jiwa-jiwa. Biarlah Transform menjadi sarana Apostolik dan 

Profetik untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pembangunan 
tubuh Kristus. Serta untuk redaksi Transform juga dapat menjadi tiang api yang 
menaungi dunia. Maju terus buat Transform. Keep on fire and God Bless! Shal-

lom! (Ishak Budihardjo, pelayan Tuhan)

Transform mampu menyatakan kebenaran dengan berani tanpa menutup-nutupi. 
Itulah yang membuat berbeda dari warta yang lain. Harapan saya Transform tetap 

berani dalam menyatakan kebenaran yang Tuhan rindukan bagi generasi ini. 
Amin. (Nugroho, Guru)

 
Majalah ini adalah majalah yang informatif dan akurat, serta up to date. Sung-

guh luar biasa, saya yang dahulu tidak mengerti menjadi lebih mengerti tentang 
kekristenan. Semoga kedepannya, artikel-artikel yang dimuat semakin berisi dan 

semakin baik. Maju terus Transform! Gbu (Wen, Apoteker)

Isi Transform sudah bagus dan saya harapkan dapat ditingkatkan lagi. Secara de-
sain, Transform handy dan mudah dibaca. Semoga ke edisi selanjutnya, dapat lebih 

bagus layoutnya dan covernya dapat dibuat lebih menarik lagi. Maju terus Trans-
form. Gbu. (Elisabeth, Ibu rumah tangga)

 
Janganlah kuatir jikalau keletihan 

menghimpit hidupmu..
Dia sedang menguatkan otot-otot 

kekuatanmu..

Janganlah bersedih jikalau kesepian 
melanda hidupmu..

Dia sedang mempersiapkan 
pesta jamuan untukmu..

Janganlah takut jikalau semakin 
bertambah usiamu..

Dia sedang mempersiapkan 
mahkota untukmu… 

yaitu KEMENANGAN imanmu..

Bertindaklah dengan imanmu 
sekarang...

isilah bumi yang sementara ini dengan 
benih-benih iman..

Sebab kelak kau akan menuainya 
dengan tidak tertahan-tahan lagi…

Berjalanlah dengan mata rohmu..
Ijinkan Dia menuntunmu ke negeri yang 

penuh susu dan madu..

Bangkitlah dan kuasailah 
persenjataanmu! 

Hadapi peperanganmu 
dengan gagah berani..
Sebab Dia tidak pernah 

mengecewakan rohmu…
Dia tidak pernah gagal dan mustahil gagal 

menjalankan kedaulatan-Nya..

Terbanglah ke tempat tinggi-Nya..
Hampirilah Dia dan ijinkan Dia 

melembutkan hatimu..
Biarlah rohmu memerintahkan kepada 

jiwamu untuk memahami..
Sebuah rahasia pembentukanmu..

Mengapa engkau diciptakan 
dan mengapa engkau ada..



Revival Movement 3. 

i tahun ini, kita sedang memasuki sebuah babak baru dalam perjalanan kita, kita sedang memasuki Pintu Gerbang selanjutnya yaitu “GATE OF DESTINY”. Di tempat tersebut adalah 
sebuah kota rohani yang sangat indah. Dimana kita akan dipulihkan, disembuhkan, disegarkan kembali, dibasuh, menerima mujizat dan mengalami awal kebangkitan kita. Saat inilah 

awal dari PEMULIHAN TUJUAN HIDUP kita yang mula-mula. Rencana Bapa yang semula akan dikembalikan bagi kita apabila kita sungguh-sungguh kepada-Nya. Bapa rindu kita hanya 
mengandalkan Dia, dan bukannya mengandalkan kekuatan dan persenjataan kita. Dia rindu membasuh jubah dan senjata peperangan kita kembali.
     Seringkali dalam peperangan rohani yang kita hadapi, kita mungkin mengalami terluka, sakit, pencobaan, dan bahkan kekalahan. Pelayanan-pelayanan, karunia-karunia dan selengkap 
senjata rohani kita menjadi berkarat dan tidak berdampak (setajam) seperti dahulu lagi. Cara berperang kita tahun ini akan berbeda dengan yang lalu. Dia hanya mau kita mendekat dan 
membangun hubungan pribadi dengan Dia. Disaat kita berada dekat dan mendengarkan Dia, maka mujizat-mujizat akan terjadi!.

D

KOTA KEPALSUAN
     Selain menerima janji Pemulihan dari Bapa, 
kita juga sangat dekat dengan “Kota Kepal-
suan”.. dimana ada begitu banyak orang yang 
hidup dengan nyaman, santai, merasa aman, 
dan hidup dengan memakai topeng-topeng 
dan kesempurnaan duniawi, serta tujuan hidup 
yang ternyata palsu. Saat ini, PENYESATAN 
sedang berada di puncak-puncaknya.
   Kita perlu menjaga diri kita dan saudara-
saudara kita agar tidak terjebak dalam ke-
sesatan yang mengerikan..., yaitu kepalsuan 
demi kepalsuan. Dari luar, mereka nampaknya 
begitu rohani, baik-baik saja dan menarik, ter-
lihat sangat sempurna. Tetapi ternyata mer-
eka memiliki “ROH PENGEJEK dan PENC-
EMOOH” yang merupakan bau kejijikan 
dihadapan Tuhan. Banyak pengejek-pengejek 
iman kita berkata “Mana Tuhanmu? Mana 
janji-janji yang kalian percayai? Mana buk-
tinya? Mana pendamping hidupmu? Mana 
hasil pekerjaanmu?” Banyak yang tidak 
sadar bahwa mereka dipakai oleh iblis untuk 
menjadi pengejek dan pencemooh. Mereka 
menjadi pengejek dan pencemooh atas pros-
es demi proses kelahiran janji itu dalam hidup 
kita maupun dalam pelayanan, pekerjaan, dan 
kehidupan kita. Pengejek dan pencemooh ini 
mungkin datang dari orang-orang yang ter-
dekat dengan kita, yaitu : keluarga, sahabat, 
rekan-rekan kerja maupun pelayanan kita. 
Berhati-hatilah agar kita juga tidak mengambil 
bagian dalam perbuatan dan pemikiran seperti 
pengejek atau pencemooh.

SALIB BERCABANG
     Hidup kita seharusnya hanya berpusat 
pada Kristus dan Salib-Nya. Tetapi mereka 
tidak sungguh berpaut kepada KRISTUS dan 
SALIBNYA yang sejati, mereka mengganti-
kan SALIB yang sejati dengan SALIB BER-
CABANG. Mereka adalah orang-orang yang 
hidup bagai “mayat hidup” yang semuanya 
nampak sempurna dan bahagia, namun se-
benarnya roh mereka sedang tertawan dan 
hal ini membuat hati mereka menjadi TAWAR 
karena adanya SALIB Bercabang itu. Salib Ini 
adalah penghambat besar yang mencegah 
anak-anak Tuhan mengalami kebangunan 
yang besar! Janganlah kita memandang kasih 
karunia sebagai sesuatu yang MURAHAN dan 
meninggalkan kasih karunia demi menjalani 
apa yang kita pandang baik. 
  Janganlah kita menggantikan kemuliaan 
Tuhan dengan KEMULIAAN GAMBARAN 
SENDIRI bahwa sumber kebahagiaan berasal 
dari harta, pasangan, kesehatan, kenikmatan 
menurut versi pikiran kita sendiri. Pemikiran 
ini SESAT, begitu banyak orang yang terje-
bak disini,.. mereka merasa sudah mengalami 
kebangunan, memasuki “Tanah Perjanjian” 
mereka, tetapi sesungguhnya mereka ma-
sih terjebak dalam kebangunan versi mereka 
sendiri dan kota yang sebenarnya dibuat oleh 
musuh. 
   Saudaraku, sadarkah Anda bahwa perni-
kahan, kekayaan, kesehatan adalah sebuah 
PANGGILAN? Jika Tuhan yang memanggil, 
pastilah Dia yang akan memperlengkapi kita. 
Di dalam sebuah panggilan tentu ada waktu 
yang dinamakan “waktu persiapan” yaitu Pros-
es untuk mempersiapkan kita agar mampu un-
tuk melakukan panggilan Tuhan itu. Pernika-
han, kekayaan, kesehatan seharusnya bukan 
karena hasrat dan kebutuhan dimana semua 
orang harus memiliki kehidupan demikian.         

Tetapi saya yakin, jika kita percaya pada-Nya, 
kita tidak akan dipermalukan. Bapa sedang 
mempersiapkan kita untuk panggilan-panggi-
lan-Nya yang indah. 
    Kota Kepalsuan ini begitu banyak anak 
Tuhan, hamba Tuhan, bahkan Gereja yang 
disesatkan. Begitu banyak tujuan hidup duni-
awi yang lebih “dinyatakan” daripada tujuan 
Sorgawi. Damai sejahtera yang sejati tidak 
dapat dipungkiri, walaupun banyak orang 
yang sedang terjebak disana merasa bahwa 
itu adalah Kota Kebangunan, Kota Janji buat 
mereka, namun sesungguhnya Bapa rindu 
mengusik hati mereka untuk bertobat. Begitu 
banyak orang yang memilih rumah ibadat 
yang “TIDAK PERNAH MENGUSIK HATI 
NURANI MEREKA”

ROH FITNAH DAN KEANGKUHAN
    Sebagai gambaran perjalanan rohani di 
akhir zaman ini, kita akan melalui kota kes-
esatan, dimana terdapat juga “FITNAH dan 
KEANGKUHAN”. Begitu banyak anak Tuhan 
yang tanpa sadar melakukan dosa fitnah, go-
sip, ketika merekayasa cerita dan akhirnya 
masuk dalam pembenaran demi pembena-
ran… Mereka ingin menjadi PEMIMPIN tanpa 
mau DIPIMPIN… Lebih jauh lagi, ternyata ke-
angkuhan bisa dipakai iblis untuk membenar-
kan diri bahwa orang itu tetap merasa sangat 
dekat dengan Tuhan, dan Roh Kudus mem-
beritahu bahwa ciri keangkuhan ini adalah se-
lalu rohani dalam ucapan tetapi miskin dalam 
ketaatan dan pendisiplinan dari Tuhan… 

SARANG PENYAMUN 
     Kita juga perlu berhati-hati dengan kepal-
suan rohani yang terjadi dimana seolah-olah 
kita telah mempersembahkan sesuatu yang 
indah dan berlimpah kepada Bapa, namun 
ternyata Bapa tidak berkenan. Banyak orang 
menyanyikan lagu-lagu rohani yang indah, 
mereka membawa “keranjang-keranjang” 
yang penuh dengan berkat, Mereka melaku-
kan acara-acara “Kebangunan rohani” yang 
besar dihadiri oleh ribuan orang, dengan lagu-
lagu yang sangat bersemangat, Tetapi Bapa 
membuka mata rohani saya, bahwa yang 
berdiri disana bukanlah Tuhan YESUS sejati, 
melainkan lucifer yang mengenakan jubah 
keemasan dan mahkota yang bertanduk.
     Saudaraku... bukankah mengenai nabi-
nabi dan pelayan-pelayan palsu sudah di-
nubuatkan sejak lama? Banyak orang tertipu 
dan terperdaya karena penampilan mereka 
yang cemerlang, karisma yang kuat dan juga 
“karunia-karunia”, bahkan urapan yang hebat.  
Saat itu adalah ketika Gereja menjadi Sarang 
Penyamun! Mari kita lihat beberapa teguran 
dan peringatan Tuhan yang keras dalam kitab 
Yeremia demikian :
Aku telah mendengar apa yang dikatakan 

oleh para nabi, yang bernubuat palsu 
demi nama-Ku dengan mengatakan: 

Aku telah bermimpi, aku telah bermimpi! 
Sampai bilamana hal itu ada dalam hati 

para nabi yang bernubuat palsu dan yang 
menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, 
yang merancang membuat umat-Ku melu-
pakan nama-Ku dengan mimpi-mimpinya 
yang mereka ceritakan seorang kepada 
seorang, sama seperti nenek moyang 

mereka melupakan nama-Ku oleh karena 
Baal? Nabi yang beroleh mimpi, biarlah 

menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang 
beroleh firman-Ku, biarlah menceritakan 

firman-Ku itu dengan benar! Apakah sang-

kut-paut jerami dengan gandum? demiki-
anlah firman TUHAN.

     Bukankah firman-Ku seperti api, 
demikianlah firman TUHAN dan seperti 
palu yang menghancurkan bukit batu? 

Sebab itu, sesungguhnya, Aku akan men-
jadi lawan para nabi, demikianlah firman 
TUHAN, yang mencuri firman-Ku masing-

masing dari temannya.
Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan 
para nabi, demikianlah firman TUHAN, 

yang memakai lidahnya sewenang-
wenang untuk mengutarakan firman ilahi.

     Sesungguhnya, Aku akan menjadi 
lawan mereka yang menubuatkan mimpi-
mimpi dusta, demikianlah firman TUHAN, 
dan yang menceritakannya serta menye-

satkan umat-Ku dengan dustanya dan 
dengan bualnya. Aku ini tidak pernah 
mengutus mereka dan tidak pernah 

memerintahkan mereka. Mereka sama 
sekali tiada berguna untuk bangsa ini, 

demikianlah firman TUHAN.  
Yeremia 23:25-32

     Semenjak zaman Yeremia, nabi dan pela- 
yan palsu telah muncul, mereka mengatakan 
bahwa mereka (bangsa Israel) sedang dalam 
keadaan baik-baik saja, Israel janganlah tak-
luk kepada Babel, Israel akan sejahtera, Isra-
el tidak akan kalah dan ditaklukkan, dan seb-
againya. Hamba palsu itu hanya mengatakan 
apa yang manis dan yang ingin didengar 
oleh bangsa itu, namun mereka melupakan 
kebenaran Tuhan. Banyak pelayan palsu 
membuat “sensasi” baru dan “pewahyuan” 
baru yang mendukung kebenaran dan aja-
rannya sendiri. Terkadang kita harus berani 
meminum “Obat Pahit” agar menjadi celik 
dan sembuh, bukan membuai diri dalam ke-
damaian sejahtera yang palsu akan dosa.

ROH PENYESAT ini digambarkan 
dalam beberapa hal, yaitu:

1. Kendi yang besar : berbicara tentang min-
yak urapan palsu yang dapat menyembuh-
kan, memulihkan, memberkati, serta mem-
bawa kemudahan demi kemudahan dalam 
kehidupan.
2. Keping-keping emas: berbicara tentang 
kekayaan dan kesuksesan duniawi yang di-
gerakkan iblis.
3. Selendang berwarna legam: Tujuan Hidup 
PALSU yang sudah menipu begitu banyak 
anak-anak Tuhan.
4. Sebuah buku besar, yaitu bilangan banyak 
orang yang akan diburu iblis untuk dimasuk-
kan dalam neraka yang kekal dan kitab-kitab 
palsu yang ditulis oleh tuntunan manusia dan 
iblis.

     Jika kita meninjau keempat hal tersebut, 
maka kita akan menyadari bahwa kesesatan 
telah sangat dinyatakan diakhir zaman ini. 
Janganlah kita turut mengambil bagian dalam 
kesesatan ini. Kita juga akan melihat begitu 
banyak lagu rohani yang nampaknya meng-
gugah hati dan penuh semangat,.. namun di-
hadapan Bapa, lagu-lagu itu berubah menjadi 
sumbang, bahkan menghujat Tuhan. Lagu-
lagu tersebut tidak ditulis untuk pengagungan 
Tuhan, tidak ditulis dengan hati yang penuh 
kerinduan, namun lagu tersebut dibuat hanya 
untuk membuat manusia menjadi berseman-
gat, terharu, tetapi bukan karena Kemuliaan 

Kristus. Namun herannya, disana ban-
yak orang muda berpasang-pasangan, 
bergandengan tangan, orang-orang tua 
yang berpakaian penuh perhiasan emas 
yang begitu “menikmati” ibadah-ibadah 
itu. 
     Kota Kepalsuan ini sungguh menye-
sakkan, penguasa ditempat itu jelas 
sekali adalah Lucifer sendiri. Begitu ban-
yak penyesatan yang terjadi diebabkan 
oleh KASIH KARUNIA dengan penger-
tian yang SALAH. Kasih Karunia se-
harusnya membawa kepada pembe-
basan dosa bukan kasih karunia yang 
membuat DOSA dilegalkan! 
      Anak-anak Tuhan hidup dengan me-
nyalahgunakan kasih karunia-Nya, mer-
eka membuat gambaran-gambaran ten-
tang Kristus untuk membela kedagingan 
mereka. Keinginan untuk kaya, berkawin 
dan hawa nafsu. Bukankah Tuhan 
memerintahkan kita untuk menyangkal 
diri dan memikul salib? Jika SALIB tidak 
pernah dipikul, maka Golgota tidak akan 
pernah ada, dan kebangkitan tidak akan 
pernah terjadi! Seharusnya, setelah kita 
memikul salib dan meletakkannya di Gol-
gota kita, maka hidup kita bukannya diri 
kita lagi. Hal ini sangat menyedihkan.. 
Saya percaya hati Bapa sangat berduka 
dengan keadaan umat-Nya yang demiki-
an. Saatnya umat Tuhan dimurnikan dan 
dibangunkan dari kepalsuan-kepalsuan 
yang membuai kita. 

     namun aku hidup, tetapi bukan 
lagi aku sendiri yang hidup, melain-

kan Kristus yang hidup di dalam aku. 
Dan hidupku yang kuhidupi sekarang 

di dalam daging, adalah hidup oleh 
iman dalam Anak Allah yang telah 
mengasihi aku dan menyerahkan 
diri-Nya untuk aku.  Galatia 2:20

     Kota kepalsuan Ini adalah kota yang 
penuh dengan gosip, prasangka, pem-
benaran diri dan pengagungan palsu atas 
Tuhan yang mereka namakan “YESUS” 
tetapi bukanlah Kristus yang tersalib dan 
mati untuk mereka. Sebuah kebohongan 
besar yang diceritakan dari generasi ke 
generasi.  Di dalam doa, hati saya be-
gitu hancur.. bagaimana mungkin begitu 
banyak anak-anak Tuhan yang masuk 
ke kota itu? Roh Kudus mengingatkan 
saya bahwa ini semua diawali dengan 
keputusasaan.. dimana banyak anak Tu-
han yang mulai mempertanyakan janji-
janji Tuhan.
Saudaraku, ada banyak sekali jebakan-
jebakan musuh kita disepanjang perjala-
nan kita untuk menuju ke Kota Kekal, 
iblis selalu berusaha untuk menipu dan 
membuat jebakan, serta menawan se-
banyak mungkin anak-anak Tuhan yang 
tidak lagi mengikuti Tuhan dengan se-
genap hatinya (Matius 24:24). Jika kita 
tidak sungguh-sungguh melekat kepada 
Tuhan, maka kita juga akan sukar mem-
bedakan jebakan-jebakan tipuan iblis 
itu. 
    Jika dahulu kita pernah melakukan ke-
salahan dan masuk dalam jebakan mu-
suh, Bapa telah menjanjikan pemulihan 
buat kita semua. Jangan berhenti dan 
menyerah.. Ketika kita sudah berhasil 
keluar dari tawanan musuh, kita harus 
segera berlari kepada Kristus yang akan 



Revival Movement4. 

Mulai tanggal 4 September 2013 pu-
kul 18.00, bangsa Israel memasuki 
tahun 5774. Tahun 74 dalam ba-

hasa Ibrani dikatakan Ayin Dalet. Menarik 
untuk kita pelajari arti rohani yang tersirat 
dari Ayin Dalet. Jika tahun sebelumnya, kita 
merayakan Tahun Ayin Gimel, yang secara 
singkat digambarkan sebagai unta yang se-
dang menyeberangi Padang Gurun menuju 
ke Tanah yang permai, demikian juga kita 
sedang mulai memasuki masa-masa pemu-
lihan bagi gereja-Nya. Edisi Transform kali 
ini akan mengulas makna rohani dari tahun 
Ayin Dalet yang akan kita lewati setahun 
kedepan. 
     1.   Kata Ayin adalah kata Ibrani untuk 
angka 70, yang berarti: mata untuk meli-
hat. Ayin adalah alphabet ke-enambelas 
dalam bahasa Ibrani. Angka 70 yang memi-
liki makna mata untuk melihat memiliki 2 
arti rohani yang dapat kita pelajari yaitu :
- Pertama, mata mempunyai fungsi untuk 
melihat. Salah satu organ yang sangat vital 
dalam tubuh jika seseorang hendak mem-
buka pintu adalah mata. Sebab tanpa mata 
yang bisa melihat pintu maka keberadaan 
pintu itu tidak diketahui begitu pula ia tidak 
bisa membuka pintu dengan benar, karena 
mungkin saja pintu itu harus dibuka dengan 
kunci atau memiliki ganggang pintu yang 
perlu ditarik dan sebagainya. Sebagai anak 
Tuhan kita perlu memiliki mata yang meli-
hat, artinya yaitu kita tidak buta secara ro-
hani. 
-   Kedua, mata yang melihat juga berbi-
cara tentang mata yang memandang ke-
pada Yesus. Dalam Ibrani 12:2 “Marilah kita 
melakukannya dengan mata yang tertuju 
kepada Yesus, yang memimpin kita dalam 
iman, dan yang membawa iman kita itu 
kepada kesempurnaan…..” Seringkali se-
bagai anak Tuhan kita tanpa sadar tidak 
memandang Yesus, tapi kita memandang 
kepada diri kita sendiri (artinya kita melaku-
kan segalanya demi kepentingan dan keun-
tungan pribadi) tipe anak Tuhan seperti ini 
akan selalu bertanya apa yang ia dapat dan 
keuntungan apa yang dapat ia peroleh jika 
mengikut Yesus atau mata kita lebih me-

menolong kita dan memberi kesempatan ke-
pada kita untuk menang.., jangan lari untuk 
mencari “bangunan-bangunan” yang kita in-
gini untuk membenarkan dosa-dosa kita itu. 
Kita tidak akan dimerdekakan sepenuhnya 
jika kita tidak mau menyelesaikan dosa-dosa 
dan beban-beban yang merintangi kita. Dosa 
haruslah ditumpas sampai habis. Orang-
orang seperti itu mungkin masih tetap berib-
adah, tetapi HATI NURANI mereka sudah 
tumpul. Mereka menggantikan hati nurani 
yang murni dengan akal budi mereka sendiri 
oleh karena pembenaran demi pembenaran. 
Dengan mencari bangunan demi bangunan 
ibadah, kita tidak akan diselamatkan. Mari 
kita jadi pengikut Kristus yang sejati bukan 
pengikut “Kristus dari kedegilan hati”. 
     Bapa menangisi mereka yang jatuh dalam 
kesesatan ini dan Dia melembutkan hati mer-
eka.. sayangnya banyak dari mereka meng-
ingkari-Nya dan mencari damai sejahtera 
palsu dengan jalan mencari kebahagiaan 
mereka sendiri, hidup mereka diberkati dari 
pemuasan hawa nafsu. Namun, semuanya 

bukanlah yang sejati dan terbaik yang berasal dari 
Bapa.

SAATNYA BANGUN!
     “Gate Of Destiny” merupakan pemulihan tu-
juan hidup kita didalam Kristus yang sejati.. akan 
ada pemulihan Tujuan hidup, pernikahan, dan 
pemulihan segala sesuatu yang indah. Tetapi 
sebelumnya, Bapa akan mempersiapkan “PARA 
PEMBANGUN” dan “PAHLAWAN” yang dipilih 
Bapa untuk dibangkitkan dan dibasuh-Nya terlebih 
dahulu. Jika kita hidup setengah hati dalam men-
jalani panggilan Tuhan, maka kita akan mudah 
disesatkan.
    Saudaraku, Dia rindu memulihkan keletihan dan 
luka-luka kita di masa lalu, Dia rindu kita bergan-
tung penuh kepada-Nya di tahun ini. Kita tidak lagi 
mengandalkan kekuatan diri sendiri, namun ban-
yak berdiam dan dekat dengan Dia. Mengenal-
Nya adalah Tujuan Utama kita. Dia akan berper-
ang bagi kita dan kita akan diberikan kuasa untuk 
memerintahkan para malaikat berperang bagi kita 
untuk kepentingan Kerajaan-Nya.

    Kebangunan sejati bukanlah sebuah keban-
gunan menurut versi pikiran kita sendiri. Ke-
bangunan dimulai dari kebangkitan roh, jiwa, 
hati, serta akal budi kita untuk menempatkan 
Kristus sebagai Pusat Tertinggi dalam ke-
hidupan kita. Kebangunan adalah hak Bapa 
sendiri untuk melakukannya, tetapi anda 
dan saya adalah BENIH KEBANGUNAN itu 
sendiri. Kita semua dapat dipakai-Nya untuk 
menjadi pelaku-pelaku Kebangunan,.. yaitu 
orang-orang yang sudah dibangkitkan mimp-
inya dan berjalan bersama Dia untuk meny-
elesaikannya. Jikalau anak-anak-Nya mau 
memelihara BENIH MIMPI yang Dia berikan 
dan mau taat pada panggilan-Nya, maka saya 
percaya Kebangunan itu tidak lama lagi. 
    Bapa rindu kita juga membebaskan banyak 
tawanan iblis diakhir zaman ini. Sudah saat-
nya umat Tuhan yang tertidur untuk bangun! 
Hadapi keadaan kita yang memang menyedi-
hkan dan berani untuk diubahkan! Tidak lagi 
terbuai oleh kota palsu dengan damai se-
jahtera palsunya. Sudah waktunya anak-anak 
Bapa bangkit dan tidak lagi mencari kesenan-

gannya sendiri. Begitu banyak waktu yang kita 
buang sia-sia, setiap hari hanya untuk merat-
api diri, setiap hari untuk peperangan yang tak 
kunjung diserahkan, atau untuk kesia-siaan 
dunia yang cemerlang. Apakah kita sudah 
berdampak bagi Kerajaan Kristus setiap hari? 
Apakah anda sudah membangun Kerajaan-
Nya dan melakukan kehendak-Nya? Ijinkan 
Dia mengusik hati nurani kita, menegur, dan 
menghibur kita. Dia tidak akan pernah menin-
ggalkan orang-orang yang hancur hati disaat 
mereka mencari pribadi dan kebenaran-Nya.
    Dia sedang mempersiapkan Generasi 
Pemurni,.. Maukah anda dimurnikan-Nya? 
Setiap karunia, talenta, jubah, dan semua 
pemberian-Nya untuk kita, suatu saat akan 
kita pertanggungjawabkan di hadapan-Nya. 
Marilah kita datang tersungkur di kaki Tuhan 
dan menanggalkan semua beban dan dosa 
yang begitu merintangi kita. Panggilan Sor-
gawi begitu mulia! 

Salam Kebangunan!
Ps. Daniel Shane

Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan 
apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk 

memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.  Filipi 3:13-14

mandang kepada  keadaan yang ada, ma-
salah-masalah dan beban-beban hidup dan 
bukan memandang kepada Yesus. 
     2.  Kata Dalet adalah huruf keempat 
dalam alphabet Yahudi yang memiliki dua 
arti yaitu: pintu (door) dan miskin (poor). 
Sedangkan angka 4 sendiri memiliki arti 
tanggung jawab, kelengkapan fondasi 
utama, dan sebagainya. Itu sebabnya ada 
empat arah mata angin (atau juga disebut 
empat penjuru – Wahyu 7:1, Yesaya 11:12), 

empat musim, empat kaki meja, empat 
sudut ruangan, empat Kitab Injil, empat istri 
Yakub, empat binatang di Kitab Daniel, em-
pat kerajaan di Kitab Daniel. Dalet mewakili 
kerendahan hati dan kesadaran bahwa 
tidak ada satupun yang kita miliki meru-
pakan milik kita sendiri. Bentuk abjad 
Dalet yang membungkuk menyimbulkan 
orang miskin yang membungkuk. Dalet 
berasal dari kata “Dalah”, yang berarti me-
narik keluar atau menjadikan miskin atau 
melemahkan. Hanya orang yang miskin 
di hadapan Tuhanlah yang akan dibawa 
Tuhan masuk ke dalam Kemuliaan-NYA. 
Dalet juga memiliki arti judge (penghaki-
man)

Ada 3 hal yang akan kita bahas 
dalam kata Dalet ini :
    Pertama, Dalet yang berarti pintu 
(door), gerbang (gate) dan halaman
“Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-
pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi 
umat, bukalah, bukalah jalan raya, singkir-
kanlah batu-batu tegakkanlah panji-panji 
untuk bangsa-bangsa!” (Yesaya 62:10)
    Berbicara tentang pintu berarti se-

benarnya berbicara tentang pintu-pintu 
yang tertutup maka akan dibukakan, 
suatu pemerintahan yang baru, suatu 
wilayah atau halaman yang baru. Kita 
perlu mengerti bahwa hidup orang Kris-
ten merupakan suatu perjalanan rohani 
mencapai penggenapan janji atau garis 
akhir.
“bukakanlah aku pintu gerbang ke-
benaran, aku hendak masuk kedalam-
nya, hendak mengucap syukur kepada 
TUHAN, inilah pintu gerbang TUHAN, 
orang-orang benar akan masuk ke 
dalamnya” (Mazmur 118:19-20)
“Penerobos akan maju di depan mereka; 
mereka akan menerobos dan berjalan 

melewati pintu gerbang dan akan keluar 
dari situ” (Mikha 2:13)
    Setiap anak Tuhan harus bersiap untuk 
memasuki suatu halaman, suatu pemer-
intahan, suatu wilayah, suatu kebenaran 
yang terus dibaharui, untuk membuka 
pintu kita memerlukan suatu langkah iman 
dan keberanian. 
     Kedua,  Dalet yang berarti miskin 
(poor) “Berbahagialah orang yang miskin 
dihadapan Allah, karena merekalah yang 
empunya Kerajaan Sorga”(Matius 5:3)
Bentuk Dalet yang membungkuk menyim-
bolkan orang miskin yang membung-
kuk. Kata Dalet berasal dari kata Dalah, 
yang berarti menarik keluar atau menjadi-
kan miskin atau melemahkan
“Lihat, seperti mata para hamba laki-laki 
memandang kepada tangan tuannya, 
seperti mata hamba perempuan me-
mandang kepada tangan nyonyanya, 
demikianlah mata kita memandang kepa-
da TUHAN, Allah kita, sampai Ia mengasi-
hani kita” (Maz 123:2)
    Kita membutuhkan suatu hati dan sikap 
hati yang begitu mengharapkan dan men-
gandalkan TUHAN, sikap hati yang berka-
ta “saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa 
apa-apa tanpa Tuhan” itulah suatu sikap 
hati miskin dihadapan TUHAN, merasa 
belum rohani merasa masih perlu belajar 
banyak dan merasa tidak punya apa-apa 
dan haus akan kebenaran itulah makna 
dari arti kata miskin.
     Ketiga, Dalet yang berarti penghaki-
man (judge)  “
 “Suatu bukti tentang adilnya pengha-
kiman Allah, yang menyatakan bahwa 
kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, 
kamu yang sekarang menderita karena 
kerajaan itu.” (1 Tes 1:5)
“Karena sekarang telah tiba saatnya peng-
hakiman dimulai, dan pada rumah Allah 
sendiri yang harus pertama-tama diha-
kimi. Dan jika penghakiman itu dimulai 
pada kita, bagaimanakah kesudahannya 
dengan mereka yang tidak percaya pada 
injil Allah? (1 Pet 4:17)



Message 5. 

“ Hari-hari ini banyak orang mengaku mengenal Yesus, membawa api dari Yesus, menyembuhkan orang demi nama Ye-
sus, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus, tetapi sebenarnya bukan membawa nama Yesus yang dari Nazaret, 
tetapi api yang diperoleh itu adalah dari yesus impian mereka, yesus rekayasa pikiran yang ada di otak mereka, yang 

mereka anggap bisa memuaskan hasrat mereka. Oleh karena itu banyak orang yang tidak pernah belajar Firman Tuhan, 
tetapi mereka mengaku mendengar suara Roh Kudus, mendapatkan penglihatan, berbicara dengan Bapa. Tetapi Itu 

bukan yesus yang datang dari Nazaret, itu yesus rekaan pikiran manusia!  Jangan heran, Yesus pernah berkata “Tidak 
semua orang yang mengaku Yesus, Yesus, akan masuk dalam kerajaan Sorga”  Dahulu saya berpikir pada ayat Matius 
7:21-23 itu yang dimaksudkan adalah para nabi-nabi palsu, tetapi akhirnya saya mengerti, itu adalah orang-orang yang 
mengira sedang melayani Tuhan, menyembah Tuhan, mengadakan mujizat bagi Tuhan, tetapi sebenarnya mereka me-

nyembah yesus yang palsu, rekaan pikiran sendiri! 

Beberapa waktu yang lalu, Tuhan   mem-
berikan saya sebuah penglihatan…

 

 
 

 
 

aktu itu begitu banyak orang 
membawa spanduk tinggi-tinggi, 

dari bermacam-macam gereja dan bilan-
gannya tak terhingga. Mereka meneriakkan 
nama Yesus. Saya begitu terharu, saya 
merasa mereka sedang berjalan ke sorga, 
Tuhan membawa saya beberapa kilometer 
didepan mereka, saya melihat jurang api 
yang dalam, dan disitu saya melihat ada 
penjaganya, yang ternyata adalah malai-
kat-malaikat iblis yang menyamar sebagai 
malaikat terang. Ada yang membawa jubah 
pendeta, nabi, dan disitu ditulis “Selamat 
datang di sorga yang palsu!” saya sangat 
kaget “Tuhan, apa arti semua ini??” dan 
Tuhan menjawab “Karena tidak semua 
umat-Ku mengenal Yesus yang benar”. ini 
pewahyuan buat generasi ini, ketika orang 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru-
selamat, mereka tidak pernah mau belajar 
kebenaran Firman Tuhan, mengartikannya 
seenaknya sendiri, berkata mengandalkan 
Roh Kudus tetapi ternyata mereka mereka-
reka figur Yesus. Saat rekaan itu masuk 
dalam pikiran mereka dan menganggap 
itu nyata, tetapi Tuhan berkata “Pohon 
yang baik tidak akan mengeluarkan buah 
yang busuk dan berulat” Kalau buah-buah 
kehidupan kita, karakter kita tidak mencer-
minkan Kristus, kita harus introspeksi, 
jangan-jangan kita mengenal yesus rekaan 
versi kita sendiri!

 aya begitu ngeri dengan pengli-
hatan itu, kekristenan di negara 

ini hampir susah menjumpai orang yang 
benar, jika demikian,  karena banyak orang 
dalam penglihatan itu hampir semua meny-
embah yesus versi mereka sendiri, bukan 
Yesus dari Injil, bukan  karena mengenal 
Tuhan secara pribadi.  Saya bertanya ke-
pada Tuhan dalam ketakutan saya “Kenapa 
bisa separah itu Tuhan?” Tuhan berkata 
bahwa semua itu lahir dari pertobatan 
setengah hati, kita merasa kita menyesal 
tapi tidak keluar dari hati, air mata kita 

adalah karena terdesak, ingin dikenal seb-
agai orang baik.

  esus membawa saya lagi “Daniel, 
tidakkah kamu tahu, mengapa anak-

anak-Ku jatuh bangun dalam dosa?, itu 
karena mereka tidak mengenal Yesus yang 
benar, mendengar dari imajinasi pikiran mer-
eka sendiri, menciptakan figur Tuhan sendiri 
dan itu dosanya senilai dengan penyemba-
han berhala” 

  agaimana ini bisa senilai dengan 
penyembahan berhala? Pada ja-

man dahulu mereka membuat patung lembu 
untuk menggantikan Tuhan mereka, tetapi 
anak-anak Tuhan diakhir jaman ini, mem-
buat patung-patung menyerupai yesus di 
pikiran mereka.

  aat kita menerima Yesus yang benar 
dan sejati dari Firman Tuhan, itu akan 

membuka  hati kita. Adalah tidak mungkin 
jika kita telah mengenal Yesus, maka kita 
tidak mencintai Dia, atau dapat mengingkari 
panggilan-Nya dan menolak Dia. 

 enapa ada murid-murid yang me-
nolak Yesus? (Yohanes 6:60-66) 

karena mereka masih punya luka-luka dan 
mereka berambisi untuk memenuhi luka 
mereka untuk membalas dendam atas pa-
hitnya hidup mereka. Banyak orang-orang 
yang keluar dari komunitas, dan ditanya 
apakah kamu bertumbuh? Mereka berkata “ 
ya saya bertumbuh”  padahal mereka sakit 
dan seolah berkata “Akuilah aku, bahwa 
aku bertumbuh!” Mereka tidak mengenal 
Yesus. mereka mengenal Yesus  dari kaset, 
sepotong dari hamba Tuhan yang keras, se-
potong dari hamba Tuhan yang Firmannya 
lembut, dikumpulkan dan direka dalam piki-
rin “Oh, inilah Yesus, Yesus ini seperti ini..
seperti itu…” dan daging mereka menikmati 
Yesus pikiran mereka sendiri.

 ikiran yang diberikan Tuhan ini luar 
biasa, saat manusia jatuh dalam 

dosa, dia memakan buah yang baik, dan bu-
ruk. Kita bisa memiliki kekuatan pikiran, bisa 
mengimajinasikan  apapun juga yang ada di 
bumi.

 ahabat, mari kita bertobat, ses-
akit apapun dosa kita, biarlah kita 

dikoyakkan dan dibersihkan. Bukan sekedar 
klise dimulut saja. Ketika Tuhan berkata pada 
saya, sudah waktunya umat-Nya mendengar 
kebenaran yang melepaskan mereka. Kita 
ingin proses mengenal Yesus yang seketika, 
tiba-tiba kita pandai berkotbah, dapat men-
dengar suara-Nya, Stop seperti itu! Itu mem-
bawa kita pada Yesus ciptaan kita dan jurang 
api! Investasikan waktu, hidup kita untuk men-
genal kebenaran, agar pribadi-Nya memenuhi 
kita. “ (beberapa kutipan dari “YESUS PALSU” 
edisi 1) 

   

 

Dan pada waktu itu ada dalam 
penjara seorang yang terkenal 

kejahatannya yang bernama Yesus 
Barabas. Karena mereka sudah 

berkumpul di sana, Pilatus berkata 
kepada mereka: “Siapa yang kamu 

kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus 
Barabas atau Yesus, yang disebut 

Kristus?” 
Matius 27:16-17

  esus Barabas sangat dikenal sebagai 
pemberontak, pembunuh, dan juga 

perampok (Mrk 15:7, Luk 23:19). Dan dia 
disebutkan dalam Alkitab sebagai seorang 
penjahat yang dibebaskan ganti Yesus oleh 
Gubernur Pilatus karena desakan rakyat pada 

waktu itu. Dia termasuk dalam golongan 
Zelot yang memberontak kepada Roma, 
dia juga seorang penyamun sebagai taktik 
untuk melemahkan ekonomi Roma dan dia 
pemimpin pemberontakan pada Roma den-
gan cara kekerasan.

      Barabas mempunyai nama kecil “Yesus”.  
Jadi nama lengkapnya ialah Yesus Barabas 
dan Barabas memiliki arti yg sangat bagus: 
berarti anak Bapa, perhatikan asal katanya:
Asal kata Barabas dari : Bar Abba
    • Bar = Dari bahasa Aram, artinya              
      “putra,” “butir,” “murni,” atau “alami“ 
    • Abba  = Dari bahasa Ibrani, artinya      
      “bapa” 
Jadi Barabas berarti “ anak bapa” , Yesus 
Barabas adalah Yesus anak bapa. Bukankah 
ini adalah nama yang sangat bagus?

  esus Barabas mewakili roh penye-
satan akan YESUS PALSU yaitu 

roh “Preman” atau kekerasan, politik dan 
manipulasi yang kotor. Kelihatannya dari 
luar memang Barabas tampak sebagai 
pahlawan untuk bangsanya dalam mem-
bela bangsanya dari Roma, namun cara 
dan pemikirannya sama sekali berbeda 
dengan cara Tuhan!. Barabas harusnya 
dihukum mati sebagai pemberontak dan 
pembunuh, tetapi kita semua tahu, dia di-
bebaskan dari hukuman mati dan diganti-
kan oleh Yesus Kristus dalam pengadilan 
Gubernur Pilatus yang tidak adil, karena 
permintaan rakyat. Ini adalah sebuah cara 
dan poltik yang kotor, dimana kebenaran 
diputarbalikkan. 

  ati-hati gereja Tuhan yang dikasi-
hi-Nya. Dia rindu memurnikan dan 

memulihkan kita. Ada banyak kasus dan 
kejadian yang terjadi dalam umat Tuhan 
sendiri yang merupakan perwujudan dari 
roh penyesat yang mirip Yesus ini. Jikalau 
hamba-hamba Tuhan merasa tersaingi 
oleh pendeta lainnya yang sedang di-
promosikan Tuhan dalam gerejanya lalu 
melakukan segala cara untuk membunuh 
karakter dan pelayanan pendeta itu, bu-
kankah kita sedang dikuasai oleh “Yesus 
Barabas” ini? Jikalau hamba-hamba Tu-
han dan umat Tuhan saling memfitnah 
untuk saling menghancurkan gereja yang 
lain dan memanipulasi jemaatnya untuk 
mengikuti cara-cara yang dirohanikan, 



Message6. 

bukankah ini adalah buah dari roh penyesat? Jika 
ada pelayan-pelayan Bapa yang juga melayani 
di mimbar, tetapi hidup secara kekerasan, kotor, 
penuh kecemaran, tetapi tidak memiliki roh per-
tobatan dan masih dapat berdiri tegak di tempat-
tempat ibadah yang ada. Bukankah kita sedang 
berperang dengan roh penyesat ini?

Mereka mengelilingi seluruh pulau itu 
sampai ke Pafos. Di situ mereka ber-

temu dengan seorang Yahudi bernama 
Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan 

nabi palsu.
Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Ser-
gius Paulus, yang adalah orang cerdas. 
Gubernur itu memanggil Barnabas dan 

Saulus, karena ia ingin mendengar 
firman Allah.

Tetapi Elimas--demikianlah namanya 
dalam bahasa Yunani--,tukang sihir 

itu, menghalang-halangi mereka dan 
berusaha membelokkan gubernur itu dari 

imannya.
Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang 
penuh dengan Roh Kudus, menatap dia,

dan berkata: “Hai anak Iblis, engkau 
penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat 

dan kejahatan, engkau musuh segala ke-
benaran, tidakkah engkau akan berhenti 
membelokkan Jalan Tuhan yang lurus 

itu?  Kis 13:6-10

   ar Yesus bertemu dengan Paulus dalam 
pelayanannya. Bar Yesus disebut sebagai 

‘Putra Yosua’ atau ‘putra Isyvah’. Ia juga adalah 
tukang sihir dan nabi palsu di istana Sergius 
Paulus, gubernur Siprus. Ia disebut juga Elimas, 
mungkin berarti ‘orang berhikmat’. Ia berusaha 
meyakinkan Sergius Paulus supaya tidak men-
dengarkan Paulus dan Barnabas, supaya ia tetap 
dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya 
sebagai penguasa di daerah itu. 

   esus seperti apakah yang kita sembah? 
Bar Yesus mewakili Yesus yang penuh in-

trik sihir, tenung, nabi palsu, hamba Tuhan palsu, 
mujizat palsu, hikmat-hikmat manusia, roh penye-
sat yang suka menyimpangkan jalan kebenaran 
Tuhan. Bukankah ini juga sedang kita perangi 
bersama? Bahkan karena begitu banyaknya pe-
nyesatan yang terjadi, ajaran yang tidak sehat 
dan berimbang, maka banyak juga yang mulai 
kepahitan dengan yang namanya Gereja, tidak 
dapat lagi mempercayai kebenaran, dikarenakan 
banyaknya hamba dan nabi palsu yang men-
gaku melakukan kehendak Tuhan dan mendapat 
pewahyuan baru dari Tuhan! Segala sesuatu ha-
ruslah kita uji. Jika ada yang palsu, pasti selalu 
ada yang benar, bukan? 

  eperti yang kita ketahui, diakhir zaman 
akan makin banyak bermunculan nabi-

nabi palsu dan tukang sihir yang tidak meng-
gunakan kuasa dari Tuhan, melainkan dari iblis. 
Tapi parahnya, mereka tidak mengetahui bahwa 
mereka sedang disesatkan oleh roh penyesat ini 
dan tetap merasa bangga bahwa mereka sedang 
dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan! 

  angan heran, bila iblis pun dapat mem-
buat mujizat di akhir zaman ini, iblis dapat 

meniru persis pekerjaan Allah Bapa seperti: ba-
hasa roh palsu, mujizat, nubuatan palsu, mani-
festasi roh palsu, lawatan palsu, dan sebagainya. 
Jangan mengejar manifestasi tersebut, tetapi 

kenalilah dan kejarlah Kristus itu sendiri. Jika 
kita mengenal Kristus yang benar, kita tidak 
akan mudah digoyahkan oleh segala praktek 
dan dramatisasi kuasa gelap yang menyerupai 
kuasa Tuhan. Sekali lagi, jika ada yang palsu, 
pasti ada juga yang benar! Jangan kita menjadi 
ekstrim kanan dan ekstrim kiri pula. Miliki ajaran 
yang berimbang dan sesuai kebenaran Firman.

 

Wah, engkau sudah jatuh dari langit, 
hai Bintang Timur, putera Fajar, engkau 
sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, 

hai yang mengalahkan bangsa-bangsa!
Engkau yang tadinya berkata dalam 

hatimu: Aku hendak naik ke langit, aku 
hendak mendirikan takhtaku mengatasi 
bintang-bintang Allah, dan aku hendak 
duduk di atas bukit pertemuan, jauh di 

sebelah utara. 
Yesaya 14:12-13

Aku, Yesus, telah mengutus 
malaikat-Ku untuk memberi kesaksian  
tentang semuanya ini kepadamu bagi  

jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu 
keturunan Daud, bintang timur yang 

gilang-gemilang. Wahyu 22:16

  andingkan kedua ayat tersebut. Kita 
akan temui pemakaian kata yang hampir 

sama mengenai bintang timur yang dalam Ye-
saya 14:12-13, dimana kata itu dikenakan pada 
Putera Fajar yang dari iblis atau Lusifer yang 
dijatuhkan-Nya ke bumi karena dosa kesom-
bongan dan pemberontakannya kepada Bapa. 
Sedangkan di kitab Wahyu, pemakaian kata 
bintang timur adalah ditujukan kepada Kristus, 
Dialah Bintang Timur yang sesungguhnya! yang 
gilang gemilang penuh dengan kemuliaan yang 
kekal 

  erhati-hati dengan Yesus Palsu yang satu 
ini, karena roh penyesat satu ini sangat 

ingin menyamai Tuhan Yang Maha Tinggi, dan 
memiliki posisi yang hampir menyamai Kris-
tus. Dia menyesatkan banyak bangsa dengan 
“penampakannya” yang mirip sekali dengan 
Kristus. Dialah iblis yang menyamar menjadi 
malaikat terang dan membisikkan semua ke-
hendaknya kepada banyak orang, termasuk 
kepada orang-orang pilihan juga sehingga seki-
ranya mungkin, mereka juga akan disesatkan, 
ditipu habis-habisan. 

  esus palsu itu hasil dari 
rekaan pikiran sendiri, 

dari kedagingan, hawa nafsu, 
kekerasan, manipulasi, mau-
pun sihir dan kepalsuan manu-
sia yang tidak mau tunduk ke-
pada kehendak Bapa, namun 
memberontak dan membuat 
kebenaran-kebenaran sendiri 
yang disejajarkan dengan Al-
kitab. Ini sangat gawat!  Ban-
yak yang merasa mendapat 
“suara” dan “perintah” Tuhan 
untuk melakukan ini, itu, dan  
bahkan banyak yang melaku-
kan dosa yang dilegalkan dan 

dikompromikan sebagai kebenaran, den-
gan banyak alasan dan pewahyuan baru 
yang sangat sembarangan. Dosa adalah 
dosa, segala macam kompromi dan hati 
yang tidak murni, tanpa pertobatan, pada 
hakekatnya adalah jalan menuju maut, 
bukan menuju Sorga.

  ntuk dapat membedakan Yesus 
yang palsu dan yang benar, kita 

harus benar-benar mengenal suara, 
karya, dan sifat dari Bapa, Yesus, dan 
Roh Kudus. Janganlah kita meninggal-
kan Roh Kudus yang adalah ROH KE-
BENARAN, yang akan memimpin dan 
mengingatkan kita akan kebenaran yang 
sejati. Bergaul dan bergantung senantia-
sa kepada Bapa akan membuat kita se-
lalu berada dalam Dia, dan Dia didalam 
kita. Mari kita berdoa agar Bapa menjaga 
kita senantiasa dari ARUS ROH PENYE-
SAT di akhir zaman ini. Miliki roh yang 
rela ditegur, diajar, dan dibentuk. Miliki 
roh yang setia untuk bertobat karena ti-
dak ada yang dapat menjamin kita tidak 
tersesat mengikuti Dia, selain Roh Kudus 
adalah jaminan kita. 

Tinggallah di dalam Aku dan Aku 
di dalam kamu. Sama seperti 

ranting tidak dapat berbuah dari 
dirinya sendiri, kalau ia tidak ting-
gal pada pokok anggur, demikian 
juga kamu tidak berbuah, jikalau 

kamu tidak tinggal di dalam 
Aku. Akulah pokok anggur dan 

kamulah ranting-rantingnya. 
Barangsiapa tinggal di dalam Aku 
dan Aku di dalam dia, ia berbuah 
banyak, sebab di luar Aku kamu 

tidak dapat berbuat apa-apa. 
Yohanes 15:4-5

  anya orang yang melakukan 
kehendak Bapalah yang dike-

nal-Nya, dan hanya orang yang ting-
gal senantiasa didalam Dia, akan dapat 
mengenal Dia dan berbuahkan buah roh 
dan buah-buah karya yang benar dari 
Roh Kudus. Pertobatan senantiasa bu-
kanlah hal yang memalukan, justru akan 
mempermalukan iblis. Kita akan mudah 
tergoyahkan oleh roh penyesat ini apa-
bila kita tidak melekat kuat dengan Po-
kok Anggur kita yang hidup, yaitu Kristus 
Yesus sendiri. 

  idak ada seorangpun yang benar 
dan layak, tetapi Dia hanya mer-

indukan kita menjadi hamba-hamba yang 
mau ditegur, disadarkan, dan diubahkan. 

 ukannya memakai kebenaran 
sendiri dan kekuatan sendiri un-

tuk melegalkan dosa-dosa kita. Mungkin 
seringkali banyak hamba-hamba Tuhan 
yang memiliki hak istimewa dari Bapa, di-
beri banyak urapan, kuasa, karisma yang 
besar, tetapi tanpa diimbangi karakter 
dan pengenalan yang benar akan Kristus, 
maka akan terjadi begitu banyak macam 

penyesatan “Aku disuruh Tuhan begini..
aku mendapat penglihatan..aku melihat 
neraka..!” dan lain sebagainya. Bukankah 
banyak penglihatan-penglihatan yang 
menipu? “Pewahyuan-pewahyuan baru” 
yang menggeser keutamaan kebenaran 
yang sejati? Atau nubuatan-nubuatan ha-
sil rekaan sendiri untuk kepentingan diri 
sendiri? Ingat, Firman Tuhan sudah meng-
ingatkan kita. Damai sejahtera yang palsu 
bahwa keadaan kita baik-baik saja, pada-
hal begitu banyak kepalsuan yang terjadi. 

 alu aku berkata: “Aduh, Tuhan 
ALLAH! Bukankah para nabi 

telah berkata kepada mereka: Kamu tidak 
akan mengalami perang, dan kelaparan 
tidak akan menimpa kamu, tetapi Aku 
akan memberikan kepada kamu damai 
sejahtera yang mantap di tempat ini!”

 awab TUHAN kepadaku: “Para 
nabi itu bernubuat palsu demi 

nama-Ku! Aku tidak mengutus mereka, 
tidak memerintahkan mereka dan tidak 
berfirman kepada mereka. Mereka me-
nubuatkan kepadamu penglihatan bohong, 
ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya 
sendiri.  Yeremia 14:13-14

 ita tidak bebas dari penyesatan, 
tetapi kita harus mau dikoreksi, 

diuji, didoakan dan setia untuk bertobat. 
Tentu saja kita masih mengakui adanya 
karunia-karunia Roh yang memang akan 
dinyatakan diakhir zaman ini dengan luar 
biasa, tetapi karunia haruslah ditundukkan 
didalam Pribadi Kristus sendiri.  Semua 
hasil pekerjaan kita akan diuji-Nya den-
gan api yang menghanguskan, dan se-
gala sesuatu dapat kita lihat dari buahnya. 
Buah pada mulanya mungkin akan nam-
pak sama, tetapi lama kelamaan, buah itu 
akan matang dan menunjukkan jati dir-
inya, manakah pelayan-pelayan kebena-
ran dan manakah pelayan-pelayan dusta 
yang memakai kebenarannya sendiri un-
tuk membela dirinya, untuk mengangkat 
dirinya sendiri, dan untuk menutupi ke-
benaran Kristus. Mari hidup dalam perto-
batan dan kemurnian setiap hari! Salam 
Kebangunan! 

“Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang  kepadamu 
dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka 

adalah serigala yang buas. 
Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. 

Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah 
ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik 

menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik 
menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang 

baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, 
ataupun pohon yang tidak baik itu 

menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak 
menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam 

api. Jadi dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka. 
Matius 7:15-19

 
 



Warning 7. 

khir Zaman! Dunia sedang bergerak begitu cepat dan para penguasa dunia sedang mendesak untuk menciptakan “perdamaian” 
dan Tatanan Dunia Baru, yang dianggap sebagai satu-satunya solusi untuk menciptakan PERDAMAIAN dunia. Sejarah ide 
tecetusnya Tatanan Dunia Baru ini sudah melewati sebuah perjalanan yang sangat panjang dan semua yang terjadi dalam 

dunia ini tidak ada suatu yang kebetulan. Adanya Perang Dunia I, terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa, Perang Dunia II, sampai berdirinya 
PBB, terjadinya Perang Teluk, dan tentu saja iblis sedang merencanakan Perang Dunia III yang akan lebih membuat manusia menderita 
dan membuat dunia membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menyatukan dunia! Inilah strateginya yang cemerlang! 

LAMBANG TATANAN DUNIA BARU 
     Untuk mengerti hubungan antara kebangkitan Tatanan Dunia Baru dan kebangkitan Antikris, kita dapat mempelajarinya dari lambang Tatanan 
Dunia Baru, yaitu “The Great Seal”, lambang ini terdiri dari beberapa lambang yang masing-masing memiliki arti terselubung :  
1. Tulisan “Annuit Coeptis”, yang artinya Dia (Tuhan) menyetujui usaha-usaha kita
2. Tulisan “Novus Ordo Seclorum”, yang artinya “New Order Of The Ages” atau sebuah Tatanan segala zaman atau Tatanan Dunia Baru
3. Piramida, sebuah bangunan segitiga atau piramida di Mesir yang dibangun dengan batu bata dimana bagian atasnya belum selesai dibangun. 
Hal ini mencerminkan menara Babel (Kej 11:1-4) yaitu cita-cita manusia untuk menjadi satu
4. Eye Of Providence, yang berarti Mata Tuhan mengawasi umat manusia. Gambar ini terlalu mirip dengan lambang Freemason.
5. Angka Romawi “MDCCLXXVI”, yang dalam penanggalan Latin adalah 1776, dimana merupakan tahun deklarasi Amerika Serikat dan sekaligus 
tahun berdirinya Iluminati modern. Disamping itu angka-angka ini menyimpan misteri dari penomoran Babylonia (Babel) maka akan keluar angka 
666.

 adalah sebuah persaudaraan kuno yang diyakini masih tetap ada sampai 
sekarang walaupun tidak ada bukti namun itu masih aktif sampai sekarang. 

Illuminati berarti Pencerahan Baru. Para penganut Illuminati disebut Illuminatus yang berarti Yang Tercerah-
kan. 
      Illuminati sebelumnya bernama Perfectibilists didirikan oleh Adam Weishaupt (1748-1811) seorang ketu-
runan Yahudi yang lahir dan besar di Ingolstadt,    memiliki latar belakang pendidikan sebagai seorang Je-
suit yang menjadi pendeta Katolik dan selanjutnya mengorganisasi House of Rothschild. Illuminatus adalah 
orang – orang yang mencari jawaban apa yang disebut agama sebagai misteri Tuhan. Menurut mereka den-
gan ilmu pengetahuan tidak ada lagi misteri Tuhan. Salah seorang Illuminatus yang terkenal adalah Gali-
lei Galileo seorang ahli antropologi yang terpaksa harus dihukum rumah seumur hidup oleh gereja akibat 
membuat pernyataan bahwa pusat alam semesta yang bukan bumi, melainkan adalah matahari. Pernyataan 
tersebut dianggap menyinggung Gereja karena secara tidak langsung menyatakan bahwa Tuhan dengan 
sengaja menempatkan pusat kehidupan di planet lain. Sejak saat itu, illuminatus diburu oleh para kaum 
gereja. Mereka diburu dan diberi stamp salib didada mereka baru kemudian dibunuh. Illuminati kemudian 
bergerak dari bawah tanah sebagai sebuah kelompok rahasia yang paling dicari oleh gereja. 
    Para illuminatus yang melarikan diri kemudian bertemu dengan kelompok rahasia lainnya yaitu kelompok 
ahli batu yang bernama Freemasonry atau lebih sering disebut sebagai kelompok Mason.
     Sejak bergabung dengan kelompok Freemasonry, illuminati menjadi semakin kuat karena dibantu oleh 
jaringan kelompok Freemasonry yang sepertinya tidak menyadari telah dijadikan alat transportasi aman oleh 
illuminati. Gerakan rahasia Iluminati berkembang dengan jaringan yang “menggurita” dikarenakan dukun-
gan dari keluarga Rothchild. Meyer Amschel Rothchild (1743-1812) merupakan tokoh perbankan yang sangat 
dominan di Jerman dan disebut sebagai dinasti, karena keturunannya memegang jaringan kerajaan dunia 
perbankan di Eropa dengan ambisi-ambisinya untuk menguasai perekonomian dunia. Salah satu ucapan 
Rothchild yang terkenal adalah:“Beri aku kesempatan untuk mengendalikan ekonomi suatu bangsa, dan 
aku tidak akan pedulikan siapa yang berkuasa (give me control over a nations economic, and I don’t care 
who writes its laws).” Motto Rothchild ini memberikan kekuatan serta dorongan seluruh anggota Iluminati 
untuk tidak melewatkan segala aspek yang menggiring mereka pada diktator ekonomi yang mampu men-
guasai dan mengendalikan pemerintahan di pelosok dunia. Bahkan, salah satu Presiden Amerika ke-20, 
yaitu [James Abram Garfield] yang juga anggota Iluminati berkata: “Barangsiapa mengendalikan uang atau 
perekonomian suatu bangsa, maka ia akan menguasai bangsa tersebut”. 

     Apakah iblis sedang merencanakan perdamaian? Tentu tidak! Dia sedang menggunakan istilah perdamaian untuk menciptakan DUNIA yang SATU atau Globalisasi (One religion, 
One Government, One Curency) untuk menuju Tatanan Dunia Baru (New World Order), yaitu untuk menegakkan kerajaan-nya menentang Tuhan Allah yang hidup.
     Sebagaimana Bapa membutuhkan kita untuk melaksanakan kehendak-Nya dibumi ini, iblis pun memerlukan orang-orang yang dapat dipakai sebagai alatnya untuk menguasai dan men-
gontrol dunia ini. Iblis telah memegang kuasa atas dunia ini dan ia dapat memberikannya kepada barangsiapa yang mau menyembah dia (Mat 4:8-10). 

    Lambang The Great Seal bukan lambang sembarangan yang asal dibuat. Banyak makna terselubung 
yang terdapat didalamnya, dan jika kita mengerti arti dari setiap bagian lambang tersebut maka kita 
mengetahui hubungan antara rencana pembentukan Tatanan Dunia Baru dengan kemunculan Antikris 
yang mendekat. Sekalipun ini merupakan salah satu sisi lambang negara Amerika Serikat dalam mata 
uangnya, namun sebenarnya lambang The Great Seal adalah lambang dunia. 
     Bagian-bagiannya memiliki arti dari berbagai kebudayaan dunia dan dari sejarah dunia jauh be-
lakang. Dan yang paling penting adalah untuk mengerti arti dari bagian-bagian lambang The Great Seal 
ternyata kita harus mempelajarinya perjalanan sejarah Israel, masa perbudakan Israel di Mesir Kuno, 
hingga menarik mundur sejarah penyembahan berhala manusia pada masa menara Babel.

adalah kelompok masyarakat Inggris di abad pertengahan yang merasa ditidakadili oleh hukum Katolik yang men-
jadi hukum negara. Hal ini menyebabkan pemberontakan masyarakat Eropa, terutama Inggris yang melepaskan dari 
kekuasaan Katolik Roma. Disanalah mulainya Freemason yang didukung oleh Raja Raja Inggris di jaman itu. Inggris 
pun memisahkan diri dari kekuasaan pemerintahan Katolik Roma.

     Organisasi Freemason resmi pertama berdiri di London dengan nama Grand Lodge of England tahun 1717 yang hingga kini masih melebarkan pengaruh 
ke segala penjuru dunia diikuti sekitar 120 negara dengan anggota sekitar 6 juta orang. Ia menjadi organisasi sekuler terbesar abad ini. Sejak berdirinya, Free-
mason mengajarkan pada anggotanya tentang filsafat baru yaitu sekulerisme dan humanisme sekuler, dimana perlunya ada pemisahan antara agama dengan 

Beberapa langkah strategis yang kelompok ini lakukan untuk 
mewujudkan ambisinya tersebut antara lain:
l. Iluminati harus menguasai para pejabat tinggi pemerintahan dari beberapa 
tingkatan jabatan, bila perlu dilakukan cara-cara kotor dengan menyogok, 
baik dengan uang maupun perempuan. 
2. Iluminati melakukan perekrutan terhadap aktivis mahasiswa yang poten-
sial, yang mempunyai bakat dan dari keturunan yang unggul untuk dilatih 
sebagai anggota Iluminati yang prospektif di masa depan. 
3. Mereka yang sudah terperangkap dalam jaringan Iluminati, termasuk ma-
hasiswa yang telah dilatih dan diberikan pengetahuan khusus tentang dunia 
internasional, serta cita-cita Iluminati akan dijadikannya sebagai agen Ilu-
minati di beberapa negara dan ditempatkan sebagai staf ahli atau spesialis 
yang mendampingi pejabat kunci pemerintah. 
4. Iluminati akan menguasai seluruh saluran media massa, baik media elek-
tronik maupun cetak, memiliki dan mengontrol pemerintah sedemikian rupa, 
sehingga menjadi sebagai satu-satunya solusi agar mampu membentuk 
opini publik.

hukum negara, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ilmiah berkebebasan berpikir, anti tirani, dan anti dogma. Mereka membuat organisasi persaudaraan 
(brotherhood) yang demi menjaga dari tekanan terutama pihak gereja Katolik pada saat itu, mereka merahasiakan apa yang dibicarakan di dalam pertemuan-
pertemuannya. Simbol yang digunakan adalah jangka dan penggaris segitiga sebagai simbol kecerdasan dan kerja keras (sebagai Mason atau tukang batu). 
Ritualnya berupa sandiwara sekuler, menggunakan altar serta bangunan Kuil Solomo sebagai simbol dari tidak pernah selesainya masalah kehidupan manu-
sia. Kuil Solomo di atas gunung Zion yang selalu menjadi perebutan antar agama yang tak pernah selesai. Kuil Solomo diibaratkan sebuah kelompok masyara-

 

kat yang penuh dengan sejarah dan pertumpahan darah.
     Dalam waktu singkat di abad 17 itu, filosofi baru ini menyebar ke berbagai daratan Eropa 
dan koloni-koloni negara-negara Eropa: Asia, Afrika, Jazirah Arab, dan Amerika yang saat itu 
adalah koloni Inggris. Tak tertinggal juga masuk ke Indonesia. 
     Benyamin Franklin adalah Master Freemason Amerika pertama, George Washington – 
presiden Amerika pertama juga Freemason. Terhitung 14 presiden Amerika adalah Freema-
son. Illuminati yang makin diperkuat itu menguasai bidang-bidang dalam kehidupan manusia 
seperti Perbankan, Musik, Kartun atau Hiburan, Film, Tatanan Dunia Baru, Tanda atau Sim-
bol-simbol, menguasai para pemimpin dunia atau presiden, Bangunan-bangunan dunia, dan 
mereka menjaga semua rahasia mereka dalam-dalam. (Gambar-gambar Pertemuan rahasia Illuminati dan Freemason)



8. 

pakah anda menyukai musik-musik sekuler? menyukai musik sekuler bukanlah suatu dosa, namun kita harus tahu dengan jelas bagaimana penyanyi, musik, dan latar belakang 
dari lagu-lagu yang kita dengarkan itu. Jika kita tidak berhati-hati, maka kita sedang dijebak oleh iblis dalam musik-musik yang telah disusupi oleh kuasa kegelapan. Musik pada 
awalnya memang baik, untuk penyembahan Allah Bapa di Sorga, namun sejak kejatuhan Lusifer (penanggung jawab musik dan penyembahan di Sorga), maka musik dunia den-

gan mudah dapat diputar balikkan iblis menjadi alat penyembahan baginya. Inilah yang harus kita waspadai! Jangan biarkan diri kita atau anak-anak kita mendengarkan apalagi menyukai 
lagu-lagu yang diciptakan untuk penyembahan kepada iblis. Mayoritas kita sangat benci terhadap musik cadas (heavy metal, underground, rock), karena kita tahu bahwa dalam musik 
tersebut menghujat kristus, mantra-mantra, hingga ajakan untuk melawan Allah. Kesadaran tersebut baik, namun sayang banyak orang kristen terjebak dalam musik non-metal (slow 
rock, pop, soul, RnB, hiphop, dsb) yang dianggapnya tidak membawa pesan dari si jahat seperti musik cadas, namun kebanyakan musik dan lagu duniawi sudah disusupi dan membawa 
pesan terselubung. Mari kita pelajari lebih lanjut. 
     Musik tatanan dunia baru terbagi menjadi dua. Pertama, New age Music, yaitu 
musik spiritualisme yang secara terang-terangan membawa pesan-pesan new 
age, seperti : Gaia, yoga, meditasi, relaksasi, hipnotis, inspirasi artistik, optimisme 
dan lingkungan hidup (ibu bumi). Yang kedua adalah musik sekuler biasa yang 
membawa pesan-pesan terselubung Tatanan dunia baru dalam lirik, musik, sim-
bol, gerakan tubuh hingga cover album. Aliran kedua ini jauh lebih berbahaya, 
terutama bagi anak-anak Tuhan, sebab pesan-pesan jaman baru yang diusung 
disampaikan dengan cara-cara lebih terselubung. Dalam dunia musik, para ang-
gota Freemason melirik pemusik-pemusik hebat saat itu untuk direkrut menjadi 
anggotanya, selanjutnya mereka “mempergunakan”  pemusik-pemusik tersebut 
sebagai alat penyebaran ide tentang pencerahan baru. Musisi yang berhasil direk-
rut kebanyakan berlatar belakang pemusik Gereja kala itu. Berbeda dengan karya-
karya awal mereka yang bersifat religius, patriotisme, keindahan, romantika, dan 
kehidupan sehari-hari, namun ketika mereka menjadi anggota organisasi ini, aliran 
musik mereka berubah menjadi aliran masonik. 
     Beberapa pesan dalam musik dan lagu yang diciptakan untuk iblis, mengand-
ung pesan-pesan untuk melawan Kristus, untuk menghujat Kristus sehingga 
nama Yesus akan sangat dibenci, Salib akan dibalik dan dibakar, menggantikan 
pribadi Tuhan Yesus di kayu salib dengan diri mereka hingga wanita-wanita telan-
jang.  Alkitab akan menjadi buku yang dilarang dan dimusnahkan, dan iblis akan 
disanjung. Selanjutnya iblis menyusupkan pesan ritual penyembahan setan, den-
gan menggunakan darah (darah palsu maupun asli) didalam konser-konser. Ini 
adalah simbol dari ritual pengorbanan darah binatang atau manusia (blood ritu-

1. Simbol mata satu
     Banyak grup musik membuat sampul karya mereka dengan gambar atau 
fotonya menggunakan tema “mata satu” atau “bola mata”. Jangan selalu ber-
pikir bahwa ini hanya ‘kebetulan’ atau ‘kesamaan’ semata. Mata satu atau bola 
mata adalah lambang terselubung dari eye of horus-nya organisasi illuminati. 
Pesan yang singkat dari simbol ini : “tidak ada yang dapat melarikan diri dari 
jangkauan pengawasannya.” Pengawasan siapa? Antikris tentunya. Mata 
satu adalah simbol “all seeing eye” – lambang kemahatahuan horus, dewa 
matahari. Dewa matahari adalah lambang dari Nimrod, yang adalah lambang 
dari Lusifer. 

     Simbol rahasia berikutnya berarti satu mata lebih redup. Pose wajah satu mata yang lebih redup 
– lambang eye of horus – dewa bulan. Dalam mitos Mesir, diceritakan bahwa pada waktu Horus ber-
perang dengan Seth (dewa gurun, badai, dan kekacauan) salah satu mata horus terluka parah. Mata 
yang terluka tersebut akhirnya diobati oleh isis (ayah horus), namun karena luka tersebut terlalu 
parah maka sekalipun telah disembuhkan, penglihatan salah satu mata Horus tetap menjadi lebih 
redup. Setelah horus menjadi dewa langit, mata horus yang normal dianggap mewakili matahari (ra). 
Sedangkan yang satunya, yang lebih redup, dianggap mewakili bulan, karena cahaya bulan lebih 
redup daripada cahaya matahari.
 

2. Simbol “Eye of the moon”

3. Simbol menutup sebelah mata
   Variasi “mata satu” berikutnya adalah pose artis menutup sebelah mata mereka dengan tangan atau benda. 
Ini juga buka  suatu kebetulan atau sebuah gaya, namun ini adalah simbol terselubung yang arti sesungguhnya 
sama saja dengan “mata satu” seperti penjelasan sebelumnya. Mereka sengaja menutupi mata dengan tangan 
atau benda yang pada akhirnya menonjolkan mata satunya, sehingga terlihat hanya sebelah mata saja, yaitu 
simbol dari “all seeing eye”

melihat simbol ini?
Atau anda juga sering megacungkan tangan dan jari anda seperti ini? Hati-hati 
jika anda belum mengerti arti dari symbol-simbol ini! Tanda ini (hook ‘Em Horn) 
awalnya diperkenalkan oleh Harley Clark pada tahun 1955. Idenya didapat dari ko-
leganya Tom Butts dab Henry Pitts yang melihat bayangan tangan di tembok yang 
menyerupai tanduk banteng. Sekalipun isyarat tangan yang mirip telah dikenal 25 
tahun sebelumnya, namun hanya dalam beberapa malam isyarat Clark menjadi 
sangat terkenal dan digunakan hampir diseluruh pendukung pertandingan foot-
ball di Texas, hingga tahun 1973 isyarat tangan ini telah dikenal diseluruh negeri 
Amerika. Salah satu tanda anggota Freemason juga sangat mirip dengan tanda 
hook ‘Em Horn dan memang sulit membedakan apakah itu anggota Freemason 
ataukah hanya tanda biasa, tetapi kita tetap harus mewaspadainya dan jangan 

menggunakan tanda-tanda tersebut dengan sembarangan. Tanda-tanda inilah yang juga dipakai oleh 
perkumpulan Freemason seperti; menyembunyikan tangan saat foto (sign of jahbuhlum), sinyal tangan 
saat bersalaman (freemason handsake), cara berpelukan saat bertemu (brotherly hug), sampai menga-
cungkan beberapa jari membentuk tanduk (hook ‘Em Horn). 
  
     Simbol tangan ini juga mengacu pada ”sign og devil horns” sebab isyarat ini diambil dari bentuk 
tanduk kepala kambing yang melambangkan tanduk iblis yang juga dipakai oleh Anton S. LaVey (1930-
1997) pendiri Gereja Setan dan pembuat Alkitab Setan. Murid dari Aleister Crowley. 

al) dalam ritual penyembahan setan (black mass). Teknik backmasking diartikan sebagai musik yang 
dibuat dengan pesan rahasia, dapat didengar isinya oleh telinga normal melalui pemutar ulang dengan 
arah berlawanan. Kemampuan dan akal budi manusia tidak akan sanggup menciptakan backmasking, 
subliminal message, simbol berarti ganda, lirik berarti ganda, terlalu rumit dan diluar nalar manusia 
tentunya. Oleh sebab itu diperlukan kuasa supranatural untuk mewujudkannya yaitu dengan upacara 
atau ritual pemanggilan setan sebelum atau sesudah proses rekaman dilakukan, tapi dalam ritual ini 
tidak bisa dilakukan tanpa korban persembahan, yaitu mempersembahkan darah segar, yang biasanya 
berupa darah binatang, darah manusia (mengambil jantung dan meminum darahnya) hingga menggu-
nakan darah bayi hasil aborsi. Dalam ritual ini, rekaman (master) akan di”berkati” sebelum akhirnya di-
produksi massal dengan mengundang lusifer untuk mengisi setiap kata-kata (lirik), musik, atau apapun 
yang berhubungan dengan album musik yang sedang diproduksi untuk dipenuhi dengan kuasa-kuasa 
gelap. Ritual penyembahan setan ini juga termasuk mengundang roh-roh jahat di udara yang akan ter-
libat langsung dalam musik tersebut untuk menarik orang-orang ke konser musik, membeli rekaman, 
mempengaruhi orang untuk mengidolakan artis yang bersangkutan, dan mempengaruhi pendengar 
musik untuk melawan Allah.
     Tidak hanya itu, iblis juga sedang berusaha membiasakan manusia dengan makhluk neraka. Selama 
masa kesusahan besar, aktivitas roh jahat akan meningkat, roh jahat akan menyatakan dirinya secara 
fisik, sebab saat itu iblis adalah penguasa tunggal bumi. Umat percaya dan roh Kudus sudah diang-
kat (rapture), penyembahan setan, sihir, dan berbagai praktik okultisme yang dilakukan akan menjadi 
pemandangan yang biasa (kej 7:11). Bumi akan seperti pesta hallowen, dan akan mencapai puncaknya 
saat pintu jurang maut dibuka hingga keluar makhluk neraka untuk menyiksa manusia (Why 9:1-11). 
Pesan iblis lewat musik juga sarat dengan pesan percabulan, seks bebas, juga LGBT (Lesbian-Gay-
Bsex- Transgender), juga mengangkat mengenai Materialisme, penyalahgunaan obat-obatan (FLY).

Warning
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  Entah kebetulan, disengaja, atau hanya se-
buah Tren pemotretan, namun unsur mata 
satu yang dihasilkam sangat menunjukkan 
keterkaitan dengan simbol mata Horus.

4. Simbol Foto setengah wajah

        Simbol rahasia berikutnya ini mengacu pada 
segitiga yang merupakan patahan dari piramid 
(simbol illuminati). Potongan poni (rambut) mau-
pun aksesoris rambut membentuk segitiga sem-
purna, yang menutup salah satu matanya, se-
hingga mata yg terlihat tepat ditengah segitiga. 
Terlalu banyak jika dikatakan sebagai sebuah 
‘kebetulan’. Jika itu hanya kebetulan semata, 

5. Simbol Mata satu dalam Segitiga

mengapa begitu banyak yang menggunakan model rambut yang sama membentuk 
segitiga diantara mata yang tidak tertutup. 

6. Simbol Piramida
     Penggunaan gambar atau foto-foto piramida Mesir pada sampul kaset  atau CD 
dan poster-poster pertunjukkan. Mesir adalah kerajaan yang paling mewarisi peny-
embahan matahari Babel kuno (Menara babel), segala bangunan Mesir melambang-
kan penyembahan matahari babel, termasuk piramida yang merupakan ziggurat 
dari menara babel. Bagi para Globalis –mereka yang berada dibalik industri musik 
dunia –piramida merupakan simbol yang penting, sebab piramida adalah simbol 
hirarki (susunan bertingkat) dari pemerintahan tatanan dunia baru, dimana susunan 
tertinggi adalah antikris. 

   Segitiga adalah simbol tritunggal iblis, mereka adalah lusifer, antikris, dan nabi palsu. 
Tritunggal ini nantinya akan menjadi pemimpin tertinggi Tatanan dunia baru, namun saat 

7. Simbol Tangan Segitiga

Simbol tangan segitiga

8. Simbol Illuminati

ini mereka mempromosikan ketritunggalan iblis melalui simbol-
simbol segitiga di dunia musik. Bila kita telusuri sejarah kuno, 
maka kita akan mendapatkan sebuah batu nisan imam Yahudi dan 
lukisan keimaman Yahudi yang menggambarkan isyarat tangan 
yang sama persis dengan yang diperagakan para artis. Isyarat 

Gambar “Birkat Kohanim”

atanan dunia baru adalah sebuah tatanan dunia menuju PERBUDAKAN GLOBAL. Video-video musik saat ini tak ubahnya merupakan pornografi yang menjijikkan dengan lirik 
lagu yang keji, tak bermoral, dan sarat dengan okultisme, bahkan semua berpusat pada iblis. Dan semuanya itu akan terus membawa masyarakat dunia kepada kebobrokan moral 

untuk mempersiapkan suatu masyarakat atau generasi yang rusak memasuki masa antikris yang tidak lama lagi. Mengapa pornografi, percabulan, bahkan pemerkosaan, terus 
meningkat di dunia ini? Salah satu penyebab terbesarnya adalah karena manusia telah “dicuci otak” oleh iblis lewat dunia hiburan, musik, tayangan-tayangan yang tak senonoh dimana-
mana. Sehingga anak-anak muda, orang dewasa, orang tua, dan bahkan anak kecilpun dapat tercemar oleh dosa kenajisan ini. 

     Iblis terus menerus menabur benih dosa 
Sodom Gomora kepada zaman akhir ini, di-
mana manusia mengejar kepuasan-kepuasan 
yang tidak wajar lagi seperti yang diperbuat 
rakyat Sodom Gomora dalam Kitab Kejadian. 
Nafsu kebinatangan yang tidak seharusnya 
dilakukan oleh umat manusia sebagai gam-
bar dan rupa Allah sendiri, kepuasan seksual 
dengan sesama jenis, dengan binatang, dan 
dengan benda-benda yang dapat memuaskan 
nafsu cabul mereka. Di akhir zaman ini, sudah 
terulang kembali dimana ayah berbuat cabul 
pada anaknya, anak kepada ibunya, sesama 
saudara kandung, keponakan, sesama teman 
sejenis, dan lain sebagainya. Selain itu dunia 
juga dimabuk oleh Roh Sodom, kenikmatan 
duniawi, kekayaan, kesenangan, yang pasti 

akan membawa kepada penghukuman kekal kelak. Bahkan dunia lambat laun me-
nyetujui pernikahan sesama jenis, bahkan dengan binatang, boneka, benda-benda, 
bahkan mayat. Anehnya gereja-gereja yang sakit telah menyetujui dan kompromi 
dengan dosa Sodom ini?
     Mari menilik pesan seks bebas dalam musik yang diciptakan iblis. Tahun 1960-an Amerika 
Serikat terlibat dalam Perang Vietnam dan perang ini begitu brutal, lama dan melibatkan rakyat 
sipil. Perang ini sangat menguras tenaga dan keuangan AS, ditengah keadaan itu muncullah 
sekelompok masyarakat AS (yang akhirnya disebut kaum Hippie) yang memprotes pemerintahan 
AS untuk menghentikan perang. Mereka membuat slogan “Make Love, Not War” . Kelihatannya 
sebuah pesan yang sangat indah, namun dibalik itu pesan ini bermakna ganda dimana itu adalah 
ungkapan “bercinta” atau “hubungan badan” yang sering disingkat dengan ML (Make Love). Mer-
eka merindukan kehidupan 
bebas lewat musik, kes-
enangan obat-obatan, ke-
canduan, dan seks bebas. 
Dampak dari kegerakan 
tersebut sungguh buruk, 
kegerakan ini mempenga-
ruhi masyarakat AS untuk 
melakukan seks bebas dan 
yang akhirnya menjurus 
juga pada penyimpangan 
seksual. Salah satu promosi 

     Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung 
siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah 

serta menghujat semua yang mulia di sorga. Yudas 1:7-8

ini adalah “Birkat Kohanim” (The Priest Blessing) yang dilaku-
kan para imam Lewi (dipimpin Imam besar) setelah ibadah korban 
bakaran pagi. Iblis selalu meniru pekerjaan Tuhan dan dia meng-
gunakan isyarat tangan yang sama untuk menurunkan “berkat” 
(kutuk) dari Lusifer kepada manusia (penggemar musik dunia).

     Mereka tidak lagi menyembunyikan simbol-simbol terselubung melalui menutup satu mata 
dengan tangan atau rambut bahkan aksesoris, namun mereka menggunakan simbol illuminati 
secara terang-terangan.

seks bebas itu dipopulerkan oleh John Lennon dalam lagunya “Mind Games” (1973) dan bahkan 
dalam sampul album sebelumnya “Two Virgin” (1968) John dan istrinya berpose tanpa busana. 
Untuk menyalurkan kebebasan itu, 15-18 Agustus 1969 mereka mengadakan festifal Woodstock 
pertama di desa Woodstock New York. Acara ini dianggap sebagai salah satu peristiwa terbesar 
dalam sejarah musik pop. Tidak ubahnya seperti Sodom Gomora kecil, mereka melakukan dosa 
yang sangat menjijikan, pasangan-pasangan bercinta tanpa busana di padang rumput bebas 
tanpa malu, mereka menggunakan obat-obatan terlarang, mabuk, sambil diiringi musik dari iblis 
yang bergantian membangkitkan “kebebasan” mereka. 
     Demikianlah musik dari iblis juga terus berkembang dan bahkan para artis telah 

mendukung dan menjadi pelaku dari LGBT (Lesbian,Gay,B-sex,Transgender) yang akhirnya mendorong 
para penggemarnya juga menjadi terbiasa dengan dosa itu dan bahkan melakukannya. LGBT adalah 
gaya hidup SODOM! Sekalipun beberapa negara telah mendukung adanya kaum LGBT, namun LGBT 
tetap tidak dapat dibenarkan secara Alkitabiah. Dikalangan musik duniawi, pesan seks lewat judul, 
kata-kata kiasan, kata-kata sensual dan kasar mewarnai dunia musik sekarang ini, seperti: “Sex on the 
beach, ” Vengaboys; “Whats Your Fantasy”, Ludracis; “Love sex and magic”, Jeremiah; “Sex on Fire”,  
Lil Wayne; “Hotline” Lady Gaga; “Bad Romance”, dan masih sangat banyak lainnya. Bahkan beberapa 
artis dan penyanyi dunia dengan sengaja melakukan “fun service” dengan melakukan percintaan, ger-
akan-gerakan seksual untuk menggairahkan penontonnya. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa 
92% lagu-lagu yang berada dalam daftar Top 10 Billboard 2009 mengandung pesan-pesan reproduksi 
atau seks. Hal ini diungkapkan oleh Professor Dawn R. Hobbs dalam Evolutionary Psychology. Profesor 
ini meneliti 174 lagu laris  untuk menentukan berapa banyak lirik atau pesan di dalam lagu yang terma-
suk ke dalam kategori Seksi, termasuk di antaranya Gairah, Kekuatan Seksual, dan alat kelamin. Dari 
hasil penelitiannya, rata-rata ada sekitar 10,49 frasa dalam setiap lagu yang berhubungan dengan seks, 
dengan jenis musik R&B menempati posisi teratas mengalahkan jenis musik lainnya seperti Country 
dan Pop. Sexual appeal merupakan tema yang paling populer di dua jenis musik, yaitu R&B dan Pop, 
sedangkan kata commitment paling sering ada pada jenis musik Country. Bahkan lagu-lagu di Indonesia 
juga mengambil tema dan pesan-pesan seks yang tidak benar seperti yang banyak kita dengarkan se-
hari-hari, yang mengandung unsur vulgar dan ajakan seks bebas bahkan dikalangan remaja. 
     Dosa Sodom Gomora bukan hanya mengenai seks bebas dimana manusia tidak menempatkan 
seks pada tempatnya, namun juga saat mengumbar nafsu 
kebinatangan yang tidak Alkitabiah. Dosa Sodom Gomora 
berakibat juga kepada perilaku dan gaya hidup manusia 
yang salah, seperti LGBT diatas dan juga cross dressing  
(pria dan wanita yang berperilaku dan memakai pakaian 
yang berkebalikan dengan jenis kelaminnya) dan jika kita 
mengamati hal ini sudah menjadi gaya hidup dengan adan-
ya demam Korea dimana-mana. Ulangan 22:5 mengatakan 
“Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-
laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian 
perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu. Juga 
dalam 1 Kor 6:9-10 “Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat 
bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, 
banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat 
bagian dalam Kerajaan Allah.” Kata asli “banci” atau Pemburit dalam ayat ini adalah “makalos” yaitu 
berarti homoseksual, pria dengan kualitas feminin, atau pria dengan gaya, perilaku seperti wanita. 
Jika yang melakukan cross dressing ini adalah para artis, dapat dipastikan juga para penggemar akan 
melakukan hal yang sama pula. 
    2 Tes 2:7-8 berkata: “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, ...”  Rahasia pekerjaan besar iblis sedang dikerjakan dan semakin kuat 
di akhir zaman ini, tetapi masih ada yang menahannya, siapakah itu? Yaitu saudara dan gereja-Nya. 
Apakah kita akan menutup mata dengan semuanya ini? Dunia sedang menuju kepada kebinasaan 
dengan penguasanya yaitu Antikris, apabila umat Tuhan dan gereja Tuhan tidak bangkit dan mengam-
bil fungsi serta panggilan-Nya, maka dunia ini akan segera berakhir tanpa banyak orang yang dapat 
diselamatkan lagi. Saudara, mari kita membuka mata kita dan melihat keadaan dunia ini, mari kita 
bersatu dan dengan berani menyatakan kebenaran kepada dunia ini, kepada gereja kita dan bangkit 
menjadi pasukan Tuhan yang dipersiapkan-Nya untuk peperangan besar di akhir zaman. (berbagai 
sumber-me)
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Profil

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut 
bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 

terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 
Roma 8:28

sesungguhnya dimulai tahun 2000an. Te-
patnya  tahun 2002, saya ditunjuk sebagai 
sekretaris BPC salah satu Partai Politik. 
Pada tahun 2009, saya mulai maju untuk 
pemilihan DPRD, dan pada awalnya saya 
enggan, namun melalui banyak peneguhan 
dan nubuat dari hamba-hamba Tuhan, dan 
Saya bergumul, apakah memang jalan ini 
yang Tuhan inginkan, setelah mendapat-
kan kedamaian dan kekuatan, maka saya 
mantap untuk maju di Pemilihan. Saat itu 
beberapa hamba Tuhan menubuatkan dan 

Kita tidak pernah tahu apa rancangan Tuhan 
untuk hari depan, yang kita percaya, selama 
kita mengikut Yesus, maka Ia akan berikan 
yang terbaik. Kali ini kita akan menyorot ke-
hidupan duta Kristus dalam Pemerintahan, 
beliau adalah Bapak Rio Pattiselanno. Tokoh 
satu ini berdarah Ambon-Belanda dan Am-
bon-Portugis serta dilahirkan di kota Suraba-
ya.  Berikut liputan Tim Transform : 

Bagaimana pengalaman 
Bapak lahir baru ?
Sebelum saya berjumpa dengan pribadi 
Tuhan, dulunya saya adalah pribadi yang 
minder, tidak percaya diri, Namun setelah 
pertobatan saya di awal tahun 90-an, Saya 
mengalami perubahan, terutama setelah 
menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan 
mengijinkan Roh Kudus mendominasi hidup 
saya,.. ada perubahan drastis yang saya 
alami, dari kepribadian, cara berbicara, cara 
bersikap,.. Saya merasa hidup saya diangkat 
Tuhan, berubah, kepemimpinan Kristus (Ilahi) 
mulai ada dalam hidup saya, karunia-karunia 
terlihat lebih lagi, dan menjadi pribadi yang 
berbeda bahkan bertahun-tahun setelahnya, 
ketika saya menghadiri Reuni, teman-teman 
saya terheran-heran, bagaimana saya yang 
pemalu, bisa berubah memiliki kepemimpi-
nan, berani bicara, bahkan bersikap tegas. 
Setelah pertobatan pun, saya juga belajar 
melayani, antara lain sebagai pemimpin pu-
jian, Aktivis dan pengurus Gereja.

Apa pendapat Bapak men-
genai politik? dan tangga-
pan Bapak terhadap mara-
knya pejabat Pemerintahan 
tersangkut kasus hukum? 
Bagaimana juga Bapak, se-
bagai pejabat pemerintahan 
yang notabene anak Tuhan 
mempertahankan integritas 
sebagai wakil rakyat?
Menurut saya politik adalah sebuah kes-
epakatan, untuk mencapai sesuatu (tujuan) 
banyak cara : negosiasi, win-win solution, 
bagaimana ketidaksepakatan dapat menjadi 
kesepakatan. Dalam proses ber’politik’ inilah 
tergantung dari manusianya, dapat menggu-
nakan cara yang benar, ataupun cara yang 
salah, bahkan melanggar hukum. Politik men-

salah satu misi pribadi saya, dimana dengan 
posisi saya, saya bisa membantu kaum lemah, 
dan itu salah satu Prinsip yang saya pegang, 
disaat keadaan Greja atau pihak lemah lain-
nya terancam, misalnya saja, terdapat  rumah 
ibadah dalam perijinan dipersulit warga atau 
pejabat setempat, saya tergerak untuk mem-
bantu.. dan ini tidak terbatas pada kalangan 
Kristiani saja, ketika ada paguyuban, pribadi, 
yang berada dalam posisi lemah, saya tergerak 
untuk membantu, karena kuat sekali dalam hati 
saya, saya tidak bisa berdiam diri, disaat saya 

meneguhkan saya sebagai ‘Daniel’ nya Tuhan 
di pemerintahan nantinya. Saya menyadari, 
saya memiliki beban moral, tanggung jawab 
yang besar, dimana saya bertanggung jawab 
kepada sesama dan Tuhan, lebih spesifiknya, 
bagaimana saya sebagai utusan Tuhan dalam 
Pemerintah, dapat membela kepentingan Gre-
ja dan Umat Tuhan. Bahkan dalam pemilihan 
Partai Politik dimana saya akan maju sebagai 
wakil DPRD, saya meminta pertimbangan dan 
peneguhan dari banyak hamba Tuhan. 

Ceritakan visi dan kerinduan 
Bapak di bidang Politik un-
tuk saat ini dan untuk waktu 
ke depannya? Bukankah 
Bapak juga maju dalam pe-
milihan Walikota Surabaya? 
Bisa ceritakan proses dan 
kerinduan ke depannya?
Visi kedepan untuk kota ini, tahun 2014, ke-
satu mewujudkan persamaan hak, kedua no 
majority no minority, jangan pernah ada orang 
berkata: “Surabaya ini mayoritasnya apa?” 
(menyangkut suku atau ras), tidak ada may-
oritas. Menuju persamaan hak, tidak ada pa-
ham mayoritas adalah kaum kuat, sedangkan 
minoritas adalah kaum yang lemah, hak kaum 
minoritas sama dengan hak kaum mayoritas, 
kewajiban mayoritas sama dengan kewajiban 
kaum minoritas. Selain itu, misi saya termasuk 
menciptakan masyarakat yang sehat dan ber-
pendidikan, mewujudkan keluarga-keluarga 
yang harmonis, juga membangun kepemimpi-
nan yang berintegritas. Visi pribadi Saya untuk 
maju sebagai calon walikota di 2020 adalah 
“Surabaya Windows of The World”

Di akhir jaman ini, semakin banyak bidang 
yang dapat dimasuki anak Tuhan untuk men-
jadi berkat. Banyak hal yang dapat dilakukan 
anak Tuhan agar dapat berdampak nyata bagi 
kehidupan masyarakat, kota, bahkan Bangsa 
Indonesia. Mari menjadi berkat dan teladan 
dimanapun kita berada, dalam kehidupan 
pekerjaan (marketplace), bermasyarakat 
terutama di luar lingkungan orang percaya. 
Sehingga orang-orang dapat mengenali dan 
memuliakan Bapa kita di Surga melalui te-
ladan hidup kita. (jmys)

jadi jahat, karena manusianya sendiri yang su-
dah bermaksud kurang baik dalam prosesnya. 
Sebagai anak Tuhan dalam pemerintahan, jelas 
kita harus dare to say no when everyone say 
yes. Berani bilang tidak, berani menjadi ber-
beda, sekalipun dikucilkan atau dijauhi. Selain 
itu, disamping saya menjadi wakil rakyat, Saya 
sudah memiliki perusahaan Travel yang menun-
jang kehidupan saya dan keluarga, tentunya 
hal tersebut membuat Profesi sebagai wakil 
Rakyat adalah bagaimana saya dapat melayani 
sesama, bukannya tempat saya bekerja dan 
mendapatkan penghasilan atau keuntungan 
darinya. 

Dapatkah Bapak menceri-
takan apa yang menjadi 
pembakar semangat dalam 
berkarya di bidang politik?
Sejak dulu selalu ada dorongan dari hati saya 
untuk berada di pihak yang lemah, itu adalah 

sebenarnya dapat melakukan sesuatu. 
Akhir-akhir ini saya mulai menyadari bah-
wa, saya diciptakan Tuhan untuk berem-
pati kepada yang lemah, diberi hati sama 
Tuhan dan saya berjuang untuk mereka, 
mewujudkan persamaan hak.

Apakah Bapak merasa 
dipanggil Tuhan di Bi-
dang Politik?  Apakah ada 
pengalaman peneguhan 
atau proses yang sema-
kin meyakinkan Bapak? 
Ceritakan pengalaman 
Bapak,..
Pada dasarnya, semenjak di bangku kuliah 
saya sudah aktif dalam kegiatan organisa-
si, antara lain menjadi ketua Senat Fakultas 
dan Universitas di Universitas Surabaya. 
Saya mulai terjun ke dalam dunia politik 

Nama : Rio Dharma Imanri 
Pattiselanno
Tempat Tanggal Lahir : 
Surabaya, 17 April 1973
Nama Istri : Zippora Yosiana
Motto Hidup : melakukan yang 
terbaik dalam segala hal
Ayat Favorit : Roma 8:28
Profesi : Hamba Tuhan, 
pengusaha bisnis travel “Rhema 
Tours”, dan wakil rakyat di DPRD
Twitter / FB : @RioPattiselanno / 
Rio Pattiselanno
Website : www.riopattiselanno.com



 

 

Discipleship 11. 

 

“Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak 
nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia” (1 Yohanes 4:1)

     Kitab Yohanes memperingatkan setiap kita pentingnya menguji setiap roh-roh agar kita mengetahui,apakah roh tersebut berasal dari Bapa.. karena begitu 
banyaknya nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Hari-hari ini begitu banyak penyesatan yang sungguh mengerikan, nabi-nabi yang mengaku 
dari Bapa belum tentu benar berasal dari Tuhan. Jika kita mempelajari Alkitab dari kisah perjanjian lama, sudah terdapat nabi-nabi palsu, apalagi di akhir zaman 
seperti saat ini, iblis semakin melipatgandakan kuasanya melalui penyesatan demi penyesatan supaya umat Tuhan menyimpang dari kebenaran yang murni.
     Penyesatan yang terjadi mulai dari manipulasi, dominasi (spirit of controlling), sihir, intimidasi (ancaman-ancaman), kultus, doktrin-doktrin tidak bertang-
gungjawab, manifestasi palsu, politik dalam gereja, bahasa roh yang diajarkan (bahasa roh palsu) dan sebagainya. Oleh karena itu, edisi Transform kali ini akan 
membahas dan memberikan pengajaran tentang bahasa roh palsu supaya kita bisa terhindar dari penyesatan di akhir zaman ini. Apa saja penyimpangan bahasa 
roh yang terjadi saat ini? Apa sebenarnya makna bahasa roh secara alkitabiah? 

A

Penyimpangan BAHASA ROH
1. Keharusan untuk Berbahasa Roh. Banyak 
doktrin atau pengajaran yang tidak bertanggung-
jawab mengatakan bahwa adalah suatu keharu-
san orang Kristen untuk dapat berbahasa roh. 
Hal ini mengakibatkan banyak anak Tuhan yang 
tidak atau belum memiliki karunia berbahasa roh 
dan belum mengerti dengan benar tentang Fir-
man mulai meragukan iman mereka sendiri. Ker-
aguan kita akan iman seyogyanya dikarenakan 
keraguan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Ju-
ruselamat atau dalam hal penebusan dan peng-
hapusan seluruh dosa, tidak memiliki kerinduan 
akan Firman Tuhan, tidak mengalami perubahan 
hidup ke arah pertobatan yang benar. Jikalau 
keraguan kita hanya didasarkan oleh karena ti-
dak bisa berbahasa roh, ini bukanlah keraguan 
yang benar, namun merupakan suatu kesesatan 
pikiran kepada iman yang sejati.

2. Banyak orang Kristen “mencari” bahasa roh. 
Mereka “mencari’ atau berusaha mendapatkan 
bahasa Roh dengan bermacam-macam cara, 
seperti berdoa atau meminta kepada Tuhan, 
meminta bahasa roh sah-sah saja, namun yang 
salah adalah jika kita terlalu mengejar bahasa 
roh lebih dari mengejar karakter dan mempelaja-
ri firman Tuhan. Disamping itu juga ada ‘hamba-
hamba Tuhan’ yang mengajarkan cara singkat 
untuk bisa berbahasa Roh (kursus bahasa Roh). 
Ini adalah suatu penyesatan yang terjadi juga. 
Jangan Sesat! karunia itu datangnya dari Tuhan 
dan bukannya dari manusia. Pemberian karunia-
karunia dilakukan oleh Tuhan dan Roh Kudus 
sesuai dengan kehendakNya, bukan sesuai ke-
hendak kita ataupun orang percaya lainnya.

3. Bahasa roh yang dipelajari atau diusahakan. 

a. Assemblies of God handbook: Bahwa Karu-
nia itu telah diberikan dan apa yang harus ia 
lakukan hanyalah menerimanya. Katakanlah 
kepadanya bahwa pada waktu tangan diletak-
kan di atasnya ia akan menerima Roh Kudus: 
suruhlah calon itu untuk menggerakkan pita 
suaranya, tetapi ia juga harus bekerja sama 
dengan pengalaman itu: suruhlah ia untuk 
membuang semua rasa takut bahwa pengala-
man itu bisa palsu: suruhlah ia membuka mulut-
nya lebar-lebar dan bernafas sedalam mungkin 
dan pada saat yang sama memberitahu dirinya 
sendiri bahwa sekarang ia sedang menerima 
Roh - dikutip oleh Victor Budgen dalam buku-
nya yang berjudul ‘The Charis-matics and the 
Word of God’, p 65.
b. Anglican Charismatic: Bukalah mulutmu dan 
tunjukkanlah bahwa kamu percaya bahwa Tu-
han telah membaptis kamu dalam Roh dengan 
mulai berbicara. Jangan berbicara dalam ba-
hasa Inggris, atau bahasa apapun yang kamu 
kenal, karena Tuhan tidak dapat membimbing 
kamu untuk berbicara dalam bahasa Roh jika 
kamu sedang berbicara dalam bahasa yang 
kamu kenal - dikutip oleh Victor Budgen dalam 
bukunya yang berjudul ‘The Charismatics and 
the Word of God’, p 65.
c. Teori lain: Caranya hanyalah dengan mengu-
capkan kata-kata yang sama secara cepat dan 

Ada beberapa doktrin yang berkembang mendukung pelajaran bahasa roh ini, yakni :
terus-menerus dalam waktu yang cukup lama 
(15 - 30 menit atau bahkan lebih). Perlu kita 
luruskan disini semua teori diatas bukanlah 
suatu formula yang kita jadikan patokan untuk 
menerima karunia roh kudus. Ingat! Adalah 
sesat jika kita memformulasikan cara untuk 
menerima setiap karunia Roh karena itu akan 
terjadi dengan alamiah bukanlah suatu formula 
atau memerlukan suatu ritual tertentu. 
d. Bahasa Roh yang timbul karena efek psiko-
logis. John F. MacArthur, Jr. dalam bukunya 
‘The Charismatics’ (p 177) mengatakan bahwa 
beberapa kasus bahasa roh bisa dijelaskan 
secara psikologis. Orang yang berbahasa roh 
itu masuk dalam ‘motor automatism’, yang 
secara klinis digambarkan sebagai suatu pe-
mutusan radikal di dalam dirinya dari hal-hal 
di sekelilingnya. Motor automatism itu meng-
hasilkan pemutusan dari hampir semua otot-
otot dari kontrol otak. Ia juga berkata bahwa 
orang-orang yang menerima bahasa roh jenis 
ini serupa dengan orang-orang yang menonton 
musik Rock. Dalam kegembiraan dan emosi 
yang meluap-luap, di tengah musik atau lagu 
yang keras, mereka menyerahkan kontrol dari 
pita suara dan sebagian besar otot-otot mer-
eka. Mereka jatuh ke tanah, meloncat-loncat, 
dan terhanyut dalam suasana. Sebagai con-
toh: Saat seseorang yang belum mempunyai 

karunia berbahasa roh masuk dalam persekutu-
an yang sedang berbahasa roh dan mengalami 
sugesti dari situasi sekelilingnya atau “hamba 
Tuhan” bahwa dia bisa berkata-kata dan mulai 
berkata-kata dan mengikuti sedikit demi sedikit 
setiap kata yang mereka ucapkan, dalam kasus 
ini belum tentu orang tersebut menerima ka-
runia roh yang murni bisa saja itu hanya efek 
psikologis atau sugesti semata. 
e. Bahasa Roh dari iblis. 
Perlu kita sadari bahwa setan selalu berusaha 
memalsukan banyak hal yang dari Tuhan, sep-
erti: Mesias palsu, nabi palsu, rasul palsu, ma-
laikat palsu, pelayan palsu, Injil palsu, mujizat 
atau tanda palsu, nubuat palsu, pengusiran se-
tan yang palsu (Mat 24:4,5,11,23,24 Mat 7:21-
23 2Kor 11:13-15 Gal 1:6-7 Kel 7:10-12,20-22 
Kel 8:5-7,17-18).
Jelas bahwa dalam hal bahasa Roh, setan juga 
berusaha memalsukan. Berbeda dengan ba-
hasa roh buatan manusia, ataupun bahasa roh 
yang timbul karena efek psikologis, maka baha-
sa roh dari setan ini betul-betul terlihat sebagai 
mujizat. Adanya bahasa roh dari setan ini juga 
membuktikan keberadaan bahasa roh dalam 
banyak agama-agama lain diluar kristen, bah-
kan dalam aliran-aliran setan seperti Voodoo 
dan Spiritism.

adalah suatu bahasa ungkapan yang tidak dapat dicari padanannya di kamus. Bahasa Roh adalah 
bahasa yang keluar dari hati seseorang. Orang yang tertawa atau menangis, orang lain tidak tahu 
persis arti dari tawa dan tangis itu. Mengapa tertawa atau menangis? Karena ada suatu ungkapan 

dari hatinya yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa verbal atau bahasa manusia. Jadi bahasa roh merupakan bahasa ungkapan isi hati 
kita kepada Bapa yang tidak dimengerti oleh manusia, selain itu bahasa roh yang alkitabiah dapat dimengerti oleh manusia yaitu bahasa 
bangsa-bangsa lain (saat penginjilan dalam kisah para rasul)

Bahasa Roh sebagai     
tanda orang percaya :
1. Bahasa Roh sebagai tanda bap-
tisan Roh Kudus.  Salah satu bukti 
awal baptisan Roh Kudus ini diser-
tai dengan manifestasi berkata-kata 
dalam bahasa Roh, tetapi hal ini ti-
dak mutlak. Kata Yunani: Dorea. 
2. Bahasa Roh sebagai karunia
Karunia berbahasa Roh berhubun-
gan dengan sembilan karunia (1 Kor 
12:7-11).  Karunia ini harus disertai 
dengan karunia menafsirkan ba-
hasa Roh agar dapat digunakan un-
tuk membangun jemaat (1 Korintus 
14:27-28) Kata Yunani: Charisma.

Fungsi bahasa roh dalam kehidupan 
orang percaya :
1. Bahasa Roh merupakan bahasa yang diberikan Roh un-
tuk mengatakannya (Kis 2:4)
2. Berbahasa Roh dapat membantu membangun rohani kita 
(1 Kor 14:4). Ketika berbahasa Roh, maka roh kita lah yang 
berdoa, kita tidak berkata-kata kepada manusia, sebab tidak 
ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Dimana roh 
kita mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan yang 
adalah Roh. Kita dapat berdoa untuk suatu permohonan 
yang tidak kita ketahui atau mengerti (Rm 8:26). Ketika kita 
dalam pergumulan yang berat dan tidak tahu bagaimana 
harus berdoa, maka Roh Kudus akan membantu kita ber-
doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 
3. Bahasa Roh yang ditafsirkan akan bersifat sebagai 
nubuat yang berguna untuk membangun jemaat.

Pendaftaran Sekolah Menorah Mission Center (MMC) 
Tahun ajaran 2014 (Pendaftaran s/d Maret 2014)

        MMC adalah Sekolah misi praktis selama 3 bulan yaitu meliputi :
- Kelas Pemuridan                                   - Kelas Kepemimpinan
- Kelas Pertumbuhan Gereja                  - Kelas Keuangan    
- Kelas Penginjilan                                  - Kelas Misi

Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silahkan menghubungi :
031-33100083 atau 031-92103025

SEGERA DAFTARKAN DIRI ANDA! 
(KELAS TERBATAS)

Khusus untuk remaja (pelajar), anak muda (Kampus-Kampus), 
Dewasa Muda (Pekerja dan Keluarga muda)

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam 
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 

sampai kepada akhir zaman. Matius 28:19-20

     Selamat datang di Menorah Mission Center. Pelatihan ini dipersiapkan bagi semua orang 
memiliki kerinduan untuk melayani dan ikut dalam kegerakan Tuhan di akhir zaman. Kita tahu 
bahwa pada akhir zaman ini, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah generasi akhir yang siap 
menjadi tentara-nya yang berperang untuk merebut setiap panji bagi kerajaan Allah di bumi ini. 
    Tujuan MMC adalah mencetak pemimpin-pemimpin yang militan, yang siap menjadi penuai-
penuai di akhir zaman ini. Ladang sudah menguning dan siap dituai, tuaian banyak, tetapi peker-
ja sedikit (Matius 9:37-38). Karena itu MMC mempersiapkan setiap kita menjadi penuai-penuai, 
dengan pembekalan tidak hanya Firman Tuhan saja, tetapi juga terdapat berbagai macam pela-
tihan skill yang mendukung kita hidup dalam suatu ladang misi yang sesungguhnya, sehingga 
kita dapat menjadi seseorang yang berdampak besar di lingkungan kita. 
     Pelajaran-pelajaran Firman Tuhan yang dibagikan sangat praktis, sehingga mudah dipahami 
oleh siapa saja yang menerimanya , dari berbagai macam tingkat pendidikan. Tidak hanya prak-
tis, tetapi setiap kelas akan diisi bagaimana kita mengalami peningkatan demi peningkatan di 
dalam Tuhan, mengobarkan api penginjilan, misi, dan kasih mula-mula kita kepada Tuhan. 

Pertamakali kukira sekolah misi ini sama dengan training pelayan pada umumnya. 
Namun setelah saya menjalaninya, sekolah misi ini lebih dari sekedar training biasa. 
Disini saya belajar lebih, dan praktek lebih lagi untuk menghadapi misi yang sesung-
guhnya. Dari pengajaran-pengajaran dan tugas-tugas yang diberikan, saya diingat-
kan kembali bahwa dunia ini semakin kejam, semakin brutal, semakin gila dan kita 
sebagai anak Tuhan , must do something for HIM. God bless you all. 
(Junaidi, 24 tahun ,Karyawan Swasta)

Saya mendapat wawasan yang baru tentang gereja dan bekal ilmu untuk melayani, 
bisa mengenal saudara-saudara rohani yang baru, menumbuhkan kerinduan untuk 
melayani Tuhan lebih lagi, mendisiplinkan diri untuk selalu intim dengan Tuhan se-
tiap saat. (Timotius, 24 tahun, Perawat)

Selama mengikuti MMC, saya menemukan banyak hal yang belum saya ketahui 
tentang dunia luar dan itu mengharuskan saya untuk belajar. Selesai MMC, saya 
perlahan-lahan belajar untuk mempraktekkan pengajaran untuk menginjil dan belajar 
mendengarkan orang lain yang punya masalah. (Kezia, 22 Tahun, mahasiswa)

Selama mengikuti MMC, saya banyak belajar hal-hal baru yang selama ini saya tidak 
pernah tahu sebelumnya. Saya lebih mengerti tentang arti sebuah pelayanan dan 
bagaimana membagikan kasih sejati kepada orang lain. Disini saya banyak diproses, 
mulai dari kepribadian saya sampai hubungan saya dengan Tuhan. Pengajarannya 
pun sangat menarik bahkan praktek-praktek di lapangan pun ada. Hal ini membuat 
saya lebih mengerti dan mampu untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya terima 
kepada semua orang. MMC ini sangat berkesan buat saya, meski kadang perlu men-
gorbankan waktu tapi semua itu mengajari saya bagaimana mengatur waktu dengan 
baik. (Ryan, 20 tahun, Mahasiswa)



Healing From Heaven12. 

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

     Masih percayakah anda bahwa kita 
masih mengalami mujizat? Apakah mujizat 
menurut pandangan kita? 
     Sebagian besar anak manusia mer-
indukan mujizat-mujizat yang luar biasa 
atas permasalahan-permasalahan seperti 
kesehatan, terobosan keuangan, kedudu-
kan, pasangan hidup, keturunan dan lain 
sebagainya.
     Tentu saja ini tidak salah, Alkitab mem-
berikan JANJI yang indah untuk semuanya 
itu...
     Tapi betapa sempitnya pandangan kita 
mengenai sebuah mujizat. Seringkali kita 
berharap mujizat adalah sebuah peristiwa 
yang sangat spektakuler yang membuat 
mata orang terbelalak dan tidak masuk 
akal, seperti bagaimana kaki lumpuh men-
jadi sembuh seketika dan dapat melompat, 
atau yang buta dapat melihat dengan baik. 
Benar, bahwa semua ini memang adalah 
sebuah Mujizat. Kita sering merasa bahwa 
penderitaan, pencobaan dan sakit penyakit, 
masalah adalah sebuah musuh yang pasti 
berasal dari iblis. 
     Tetapi tidak tahukah kita, permasala-
han-permasalahan yang sedang kita alami 
tersebut sebenarnya adalah Mujizat itu 
sendiri? Ini adalah CARA dari BAPA untuk 
melatih kita untuk menerima Mujizat yang 
terbesar..yaitu pengenalan dan iman akan 
KRISTUS itu sendiri. Inilah Mujizat yang 
terbesar.  Ada banyak kisah dalam Injil, 
dimana orang kusta disembuhkan, orang 
buta melihat, yang lumpuh bisa berjalan, 
tetapi tidak semua dari mereka yang men-
galami mujizat spektakuler itu memberikan 
hidupnya untuk Kristus dan mengenal Dia 
secara Pribadi. Apabila kita hanya berfokus 
pada Mujizat versi pikiran kita sendiri, maka 
kita akan kehilangan berkat dari Mujizat 

terbesar itu, yaitu mengenal Pribadi-Nya.
     Saudaraku, terkadang sakit penyakit 
diijinkan ada oleh Bapa dan tidak selamanya 
sakit penyakit itu berasal dari iblis. Anak ma-
nusia diijinkan mengalami sakit-sakit umum 
dengan tujuan melatih dan meningkatkan 
IMUNITAS tubuh kita..Begitu juga dengan per-
masalahan-permasalahan yang lain. Tuhan 
sedang melatih imunitas dan iman kita.
     Bapa sedang merindukan anak-anak-
Nya naik ke tempat yang lebih tinggi dalam 
pertumbuhan kerohanian kita. Daripada kita 
bersungut-bersungut atas proses mujizat 
yang sedang dikerjakan Bapa, lebih baik kita 
belajar untuk melatih diri kita dan menerima 
Mujizat. 
     Bapa rindu kita memahami maksud dan 
rencana-Nya, bukannya memaksakan cara 
kita sendiri kepada Dia. Jika ada hamba Tu-
han yang tidak berhasil menyembuhkan orang 
sakit, lalu hamba Tuhan itu kebanyakan akan 
menyalahkan orang tersebut bahwa orang 
yang didoakan itu kurang punya iman! Atau 
orang yang didoakan akan mulai menuduh 
hamba Tuhan itu sebagai orang yang tidak 
diurapi Tuhan! Sedangkal inikah arti kata 
Mujizat? 
     Saudaraku, begitu banyak pembicaraan-
pembicaraan kita yang tidak mengandung 
nilai pengenalan dan pengagungan akan Dia..
Mari kita periksa lidah dan hati, pikiran kita 
saat ini. Apakah kita lebih banyak mengeluh 
daripada mengucap syukur? Mengucap syu-
kur adalah obat yang mujarab bagi kesakitan 
kita. Apakah kita senang bersungut-sungut 
disertai hati yang memberontak dan tidak 
puas kepada Dia maupun pada kehendak 
dan jalan-jalan-Nya? Apakah kita sering 
membicarakan cara-cara Dia melatih dan 
menggunjingkannya tanpa penerimaan akan 
rencana-Nya? Dia rindu melatih iman kita 

untuk menerima Mujizat. 
     PERCAYA berarti DIAM dalam penantian 
dalam doa dan belajar menerima BENTUKAN 
IMAN!
     Percaya bukanlah memaksakan Bapa 
untuk mengikuti aturan-aturan yang kita buat 
sendiri menurut kebaikan kita. Lebih parah lagi 
jikalau kita memaksa dengan ancaman-anca-
man iman, seperti nabi-nabi Baal berteriak-
teriak untuk diberi mujizat oleh tuan mereka. 
Kita menyiksa diri kita dan mengancam Tuhan 
untuk menjawab doa kita sesuai kehendak kita 
sendiri.
     Saudaraku, menanti memang membu-
tuhkan kesabaran dan kerendahan hati, 
karena terkadang mungkin jawaban Tuhan 
terasa lama, membosankan dan menyakitkan 
bagi “daging” tetapi saya yakin jikalau Bapa 
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     Sabtu, 16 Maret 2013, Hari yg sangat 
spesial buatku.. aku adalah orang cu-
kup keras dan tidak mudah mempercayai 
sesuatu. Seperti halnya, aku tahu Tuhan 
mengasihiku, tapi terkadang sering aku 
meragukan kasih-Nya yang begitu besar 
untukku. Namun hari itu aku mendapatkan 
bukti kasih-Nya kepadaku sekalipun aku 
tidak layak. 
     Sehari sebelumnya, aku sudah begitu 
sibuk mempersiapkan toko kue dan aku 
sudah sangat lelah. Hari Jumat pagi itu (15 
Maret), dengan iseng, aku mengatakan hal 
yang ganjil, “ Ah, Tuhan enak ya seumpama 
aku bisa berubah jd vampir. Aku tidak perlu 
merasa lelah, bahkan tidak perlu tidur, bisa 
buat roti tanpa merasa capek.” Waktu itu 
Tuhan menegurku dalam hati  “Vampir itu 
kan minum darah, minum darah adalah 
hal yg menjijikkan dihadapan Tuhan” tapi 
teguran lembut itu kubantah juga, “Kan bisa 
minum darah hewan, Tuhan” aku menjawab, 
walaupun dengan sedikit bercanda. Setelah 
itu, aku lupa bahwa ucapan yang sia-sia 
itu akan berdampak buruk bagiku. Sehar-
ian, aku bisa mengalami kejanggalan,.. 
mungkin aku sedang diikuti roh maut. Setiap 
kali hendak melakukan sesuatu, rasanya 
aneh. Berkendaraan dengan motor, rasanya 
seperti mau nabrak saja, mau jatuh, dan 
ada perasaan hendak terjadi kecelakaan. 
Tetapi aku masih saja lupa untuk minta maaf 
kepada Tuhan. Bahkan malam harinya, aku 

masih sempat ikut dalam Doa Ulang Tahun 
Gerejaku yang juga berdoa untuk memer-
angi kuasa gelap. Sebelum doa selesai, aku 
diingatkan Roh Kudus untuk minta ampun dan 
membereskan kata sia-siaku, tetapi waktu itu 
sudah tidak sempat, dan acara doapun sele-
sai. Berlanjut malam haripun, aku tetap lupa 
untuk membereskannya dihadapan Tuhan 
dengan sungguh-sungguh, dan hanya berdoa 
asal-asalan di atas motor sepulang doa. 
     Keesokannya, aku mulai bekerja untuk 
membuat Cup Cake untuk acara Ulang Tahun 
Gereja. Aku mulai membuat adonan, nge-
bake, dan menghias. Semua berjalan lancar, 
sampai akhirnya semua proses berhenti di 
Oven. Oven yang awalnya baik-baik saja, 
menjadi  macet tiba-tiba dan aku hampir putus 
asa untuk mencobanya sampai 3 kali, tetap 
tidak bisa. Pikiranku mulai kuatir juga, acara 
Ulang Tahun sebentar lagi, dan tidak mung-
kin aku batalkan tiba-tiba dan untuk mencari 
pengganti kuenya pun juga akan sulit. Entah 
bagaimana, saat itu aku mendapat broad-
cast message tentang kata sia-sia dari salah 
satu temanku. Saat itu pikiranku terbuka dan 
aku mulai minta maaf buat semua yang aku 
katakan. Aku mencoba lagi, dan ternyata 
bisa!. 
     Semua berjalan lancar, akhirnya saat 
hampir selesai, aku pergi ke belakang dan 
mandi. Dengan meminta bantuan Mbak buat 
membersihkan dapur. Tapi sebelum sempat 
mandi, aku melihat panggangannya mati. Aku 
menghampirinya dan tiba-tiba api menyam-
bar dari pangganganku ke arahku. Rasanya 
seperti ada kain yang dijatuhkan di badanku. 
Api yang menyambar itu cukup besar sampai 
kaca-kaca di dapurku pecah, namun aku 
berpikir “Tuhan, kenapa rasanya tidak seperti 
panas membakar, seperti yang di Film TV”. 
Anehnya, aku tidak merasakan semburan itu 

menyakiti aku waktu itu, dan aku membuka 
mataku dengan syok.. aku melihat pecahan 
kaca dimana-mana, dan dibelakangku jarak 
2 telapak tanganku, aku melihat pintu kacaku 
jatuh (di dapur aku membuat pintu kaca seperti 
toko dengan ukuran 3,5 m x 4 m). Karena aku 
tidak memakai sandal, aku berteriak keras 
kepada mbak, dan teman-teman lainnya ber-
datangan melihat asal bunyi ledakan keras itu. 
     Aku melihat mukaku dikaca, rambut, alis, 
dan bulu matapun terbakar. Waktu itu masih 
belum terasa sakitnya, aku segera pergi ke RS 
terdekat, ternyata harus menunggu sampai 
45 menit, baru aku ditangani. Setelah itu, aku 
dirawat di UGD dan betapa senangnya, saat 
saudara-saudaraku pelayanan datang dan aku 
masih bisa melihat mereka. Jam 3.30 pagi ada 
dorongan di hatiku buat berdoa..saat itu aku 
sungguh merasakan Tuhan sangat baik. Aku 
minta ampun atas dosa-dosaku atas semua 
kebodohan dan kata sia-siaku. Jika aku sampai 
kehilangan nyawa, maka apa yang dapat 
kubawa kepada Tuhan? Mungkin aku malu 
bertemu dengan-Nya, mimpi yang dari-Nya be-
lum tuntas kukerjakan. Setelah itu, keluargaku 
datang,  mereka melihat kulitku terbakar dan 
tanpa banyak kata, mereka hanya menguatkan 
aku, dan kekuatiranku pun hilang. 
Seharian banyak sekali yang menjengukku, 
dan malamnya aku sangat terkejut, ternyata 
penampilanku seperti “Mumi” yang dibelit per-
ban dan cukup stress juga melihat mukaku. 
     Hari kedua, ketika aku bersaat teduh di RS, 
Tuhan berbicara padaku mengenai Mazmur 
19;13 kita seringkali tidak sadar saat hidup 
dan jalan kita mulai sesat, kita merasa baik-
baik saja, tetapi Tuhan bukakan bahwa Dia 
yang menciptakan kita lewat Firman-Nya. Kita 
diberikan kuasa. Dalam Kitab Ayub diceritakan 
bahwa setiap kali Tuhan bertanya kepada iblis 
apa yg sudah dia lakukan? “Dari mana saja?” 

Selain itu Tuhan juga membanggakan anak-anak-
Nya dihadapan iblis.. “Perhatikanlah anak-Ku 
ayub.. “. Iblis adalah singa yang mengaum-aum 
dan mengintai kita. Melalui perkataan kita dibena-
rkan dan juga dihukum. Iblis sering menyamar 
sebagai malaikat terang sehingga kita harus hati-
hati juga apakah yang kita lakukan adalah yang 
Tuhan inginkan atau kita sedang dipakai iblis 
untuk memperluas kerajaan-Nya. Hidup ini bagai 
rumput, yang hari ini tumbuh dan akan segera 
lenyap. Kalau kita diberikan kesempatan untuk 
bertobat itu adalah kasih karunia Bapa, karena 
kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. 
Kita harus hati-hati, jangan sampai fokus hidup 
kita melenceng dari kehendak-Nya. 
     Selama 13 hari di RS membuat aku mere-
nungkan kebaikan Tuhan. Seharusnya 3x aku 
dijadwalkan masuk Ruang Operasi tapi Dia per-
cepat pengeringan hingga yang ke-3 buka perban 
saja karena sudah kering sehingga tidak perlu 
di operasi lagi, dan Dia juga mencukupi dana-
dananya. Walau masih sedikit ada trauma, aku 
percaya Dia mengerjakan semua dalam kasih 
setia. Terima kasih Tuhan Yesus.

menjawab, maka itu adalah yang TERBAIK, 
TERINDAH, TERMULIA. Ketika menanti jawa-
ban Tuhan atas doa dan kerinduan kita, jangan 
mudah tergoda untuk kebenaran sendiri dan 
pencarian jawaban yang instan dan cepat. 
     Saudaraku, jangan takut jikalau kita mung-
kin masih najis bibir, penipu, pembohong, 
tukang buat masalah, kurang percaya..sebab 
dahulunya demikian juga nabi-nabi, rasul-rasul 
dan murid-murid Bapa..ASALKAN kita mau 
bertobat, diubah dan diproses untuk menerima 
Mujizat Terbesar..maka percayalah bahwa 
masih ada kesempatan untuk dipakai-Nya den-
gan indah.
     Bapa YHWH sangat mengasihi kita, mari 
kita belajar mempercayakan kehidupan kita ke-
pada-Nya. Dia mengetahui yang terbaik dalam 
jalan-jalan hidup yang singkat ini, dan Dia tahu 
cara untuk menolong dan memberikan kita 
hadiah-hadiah yang tepat pada waktu-Nya. 
Marilah kita berharap untuk Mujizat Terbesar 
di bumi yaitu seluruh bumi mengenal Dia, 
menyembah Dia dan percaya kepada Kristus 
Juru Selamat kita. 
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kebutuhan kami.Berbeda dengan zaman 
kalian hidup sekarang, aku hidup di awal 
permulaan zaman dimana kami tidak 
mengenal siapa sebenarnya Pencipta itu. 
Aku dikenal mungkin karena semua orang 
telah mengenal pamanku, seorang tokoh 
legendaris di bumi dan di sorga..kisah 
hidupnya luar biasa! Sebelum sejarahnya 
terbentuk dengan hebat karena iman-
nya, aku telah mengenalnya dari kecil dan 
mengambil keputusan untuk mengikuti dia 
saat dia beranjak dari tanah Haran, dimana 
kakek dan keluargaku tinggal. “Tuhan” yang 
tidak kami kenal, telah bicara kepadanya 
dan menyuruhnya pergi meninggalkan ke-
luarganya. Aku mengikutinya dan kuakui itu 
bukan perjalanan yang mudah,.. kami harus 
menghadapi banyak tantangan,.. badai 
pasir juga musuh-musuh di sekeliling kami. 
Beberapa kali aku mengangkat senjataku 
untuk berperang melindungi kaum kami, na-
mun pamanku selalu dapat menyelesaikan 
persengketaan menjadi perdamaian..sung-
guh dia orang yang luar biasa..aku melihat 
bagaimana memang Allah yang mulai Dia 
kenal itu menyertai dia..dan memang Allah 
yang Dia kenal itu adalah Allah yang berbe-
da dari semua tuhan yang dulu kusembah. 
     Kamipun makin bertambah kuat dan 
bertambah banyak.. dan sumur-sumur 
penggembalaan kami tidak mencukupi 
bagi kami berdua..terjadilah persengketaan 
yang mengerikan diantara orang pamanku 
dan orangku..aku merasa aku sudah cukup 
mengikut pamanku dan sudah waktunya 
aku memiliki perjalananku sendiri..pamanku 

A ku terlahir dalam keluarga yang 
menyembah banyak allah. Kami 
menyembah allah yang tidak kami 
kenal, hanya untuk memenuhi 

Di sana orang kawin dan mengawinkan..dijalan-jalan suatu pemandangan yang 
biasa jika engkau melihat pria dan pria saling bercabul sembarangan..wanita 

bercumbu dengan wanita..bahkan dengan binatang! ayah dengan anaknya 
saling bercabul dan semua persetubuhan yang tidak wajar mereka lakukan! 

…Tapi jangan salah menilaiku! Aku tidak menyukai dosa mereka! 

yang bijaksana menyuruhku memilih tanah 
yang hendak kudiami. Aku harus membuat 
KEPUTUSAN yang besar..kuakui, telah 
lama aku mengamat-amati lembah subur, 
penuh air dan hijau itu..dekat Sungai Yor-
dan disebelah Timur.. “Masa depanku pasti 
cerah!” pikirku. Aku sering tidak mengerti 
jalan pikiran pamanku itu, dia menolak 
berkali-kali untuk mengembangkan daerah 
kami di lembah subur itu dan memilih ting-
gal disana. Waktu itu aku berpikir bahwa 
pamanku sama sekali tidak mengerti 
hukum keberhasilan, hukum dagang dan 
kemakmuran! Aku memutuskan mening-
galkan pamanku dan membawa orang-
orangku kesana..dekat kota SODOM.
     Aku telah lama mengetahui bagaimana 
kelakuan Orang Sodom itu, namun kupikir 
akan tetap aman aku berada di luar kota 
itu...tidak lama, aku menuai bencana dari 
pilihanku itu, saat kami berkemah diluar 
kota Sodom itu, kami ditangkap pula oleh 
empat raja-raja yang sedang menjarah 
Sodom. Kami menjadi tawanan, namun 
pamanku segera menolong kami dengan 
mempertaruhkan nyawanya sendiri. Kami 
kembali ke Kota Sodom dengan selamat..
demikian aku malah menjadi buta..aku 
tidak mau ikut pulang bersamanya namun 
memilih untuk tinggal di kota Sodom yang 
lebih menjanjikan untuk masa depanku..
pamanku bahkan tidak mau mendapat 
upah sedikitpun dari hasil kemenangan-
nya, tapi aku mendapatkan upahku..
aku hidup dengan baik dan mendapat 
kehormatan yang makin besar di kota itu..
sebagai keponakan “penolong” Sodom. 
     Akan kuceritakan seperti apa kota 
yang sangat terkenal itu! Sekarang setiap 
kali orang mendengar namanya, akan 
mengejeknya dan menjadi lambang dosa 
yang paling mengerikan! Sodom Gomora..
adalah kota yang sangat maju dan indah..
kota yang sangat ramai dan perdagangan 
sangat pesat disana..Kota-kota itu menjadi 
pusat perdagangan, dimana orang-orang 
menjual, membeli, menanam dan banyak 
membangun gedung-gedung megah.. 
sangat mudah menjadi kaya disana dan 
kota itu penuh keriuhan siang dan malam..
penuh kesukaan yang besar! Tidak seperti 
kehidupan pengembaraan pamanku yang 
sepi di padang-padang gurun..aku berpikir 
inilah kota perjanjianku.
     Di sana orang kawin dan menga-
winkan..dijalan-jalan suatu pemandangan 

yang biasa jika engkau melihat pria dan 
pria saling bercabul sembarangan..wanita 
bercumbu dengan wanita..bahkan dengan 
binatang! ayah dengan anaknya saling ber-
cabul dan semua persetubuhan yang tidak 
wajar mereka lakukan! …Tapi jangan salah 
menilaiku! Aku tidak menyukai dosa mereka! 
Batinku yang paling dalam tersiksa melihat 
semua pemandangan itu! Aku telah belajar 
mengenal Kebenaran dari pamanku..namun 
harus kuakui aku terlalu berambisi untuk 
keduniawian disana! Aku tak cukup memiliki 
keberanian dan kekuatan untuk mencerita-
kan Kebenaran itu kepada mereka! Berpuluh-
puluh tahun..tidak ada satupun orang yang 
kumenangkan disana.
     Lama kelamaan roh Sodom telah men-
guasaiku..aku lebih terikat dengan kedudu-
kan yang cukup penting yang kuterima di 
kota itu.. Sampai suatu saat dua malaikat 
mendatangiku di kota itu dan mereka 
menunggang-balikkan kota cemar itu. Aku 
melihat penduduk kota itu menjadi buta oleh 
kedua malaikat itu dan kami  segera berlari 
keluar dari kota itu. Walau dengan berat hati 
kami meninggalkan kota itu, istriku yang 
paling tidak tahan untuk tidak melihat hujan 
api itu. Dan istriku menjadi tiang garam..yang 
akan menjadi tiang peringatan akan kalian 
juga..jangan menoleh kepada kekayaan dan 
dunia ini. 
     Kedua anak gadisku yang ikut bersamaku 
mengira semua telah berakhir dan tidak ada 
lagi penduduk bumi..Kota cemar itu sudah 
terbakar habis..namun dosa Sodom terus 
mengikutiku! Andai saja aku mati saja waktu 
itu! Dengan tanpa sadar, dalam kemabukan 
yang mereka buat, aku telah menghamili 
kedua anakku..sungguh keji perbuatanku! 
Dosa Sodom telah menurun pada anak-
anakku dan lahirlah Moab dan Amon..
kedua bangsa besar, yang menjadi musuh 
umat Allah yang sangat buruk! Oh..itu dari 
keturunanku! Darah dagingku! dari benih 
Sodom yang terkutuk! Inilah hal yang paling 
kusesalkan. 
     Mungkin di zaman kalian hidup sekarang 
tidak banyak orang yang seperti pamanku 
itu.. namun engkau akan menjumpai lebih 
banyak orang yang seperti aku! Aku melihat 
sesuatu yang “baik”, melihat peluang kesuk-
sesan yang ditawarkan dunia dan kenik-
matan, serta kedudukan yang baik. Ingatlah, 
aku bukan orang cabul dan cemar seperti 
penduduk Sodom, namun karena terlalu ban-
yak kompromiku dengan dunia ini, aku telah 

menurunkan benih Sodom kepada generasi 
demi generasi..Jangan melihat sesuatu dari apa 
yang nampak..beranilah mengatakan kebena-
ran! dan jangan hidup diantara orang fasik! 
    Aku telah kehilangan berkat yang luar biasa 
itu..aku telah menghancurkan panggilanku yang 
Tuhan tetapkan dalam hidupku dan menjualnya 
untuk kekayaan dan kedudukan yang fana. Be-
berapa kali seharusnya aku masih memiliki kes-
empatan untuk kembali kepada rencana Tuhan, 
tetapi aku terlalu tenggelam dengan kebenara-
nku sendiri. Aku sungguh menyesal..walaupun 
selama hidupku di kota Terkutuk itu aku juga 
merasa gelisah dan tidak damai dalam hati nura-
niku, tetapi sekali lagi..dan sekali lagi, aku meng-
abaikannya. Aku tidak memiliki kesempatan lagi 
untuk memperbaiki kesalahanku setelah semua 
rangkaian tragedi dan penghukuman Tuhan itu 
menimpa kota besar itu. Dia Tuhan yang dikenal 
oleh Pamanku adalah YHWH yang hidup dan 
penuh kasih. Penghakiman-Nya nyata, demikian 
juga kasih-Nya. Dia tetap memperhitungkan dan 
menyelamatkan aku dari penghukuman besar-
Nya, walaupun aku harus membayar dengan 
penyesalan, air mata yang tak berkesudahan 
akibat kesalahan dan dosaku..
      Sahabat-sahabatku..kalian yang saat ini hid-
up jauh di zaman sesudah aku..Jangan pernah 
mengulangi kesalahanku..jangan pernah men-
jual panggilan dan berkat Bapa demi apa yang 
nampaknya baik dan indah, tetapi itu semua 
PALSU. Aku masuk dalam kota kepalsuan..
aku hidup dalam tujuan hidup yang palsu dan 
memasuki tahun kesia-siaan yang mengerikan. 
Jangan melihat kenikmatan dunia yang untuk 
sesaat nampaknya menjawab semua kerinduan 
dan kehausanmu akan cinta, penghargaan, 
kedudukan, dan harta.. Namun nyatanya, semua 
itu hanya ilusi belaka. Aku kehilangan Tanah 
Perjanjian yang seharusnya disediakan bagiku... 
aku masuk dalam bayangan semu dan palsu 
dari kota yang kuimpikan. Sekali lagi, ingatlah 
kisahku..berjuanglah dan berjalanlah dalam 
ketaatan menuju Tanah Perjanjian sejati itu… 
JANGAN ULANGI KESALAHANKU...

(Lot, keponakan Abraham)
(Kejadian 13-14, 19; Lukas 17:28-30, 2 Pet 2:7-9)

Sebab kami tidak memperhatikan yang 
kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, 
karena yang kelihatan adalah sementara, 

sedangkan yang tak kelihatan adalah 
kekal. 

2 Kor 4:18

     Sodom adalah salah suatu kumpulan 
dari lima kota besar, Pentapolis: Sodom, 
Gomora, Adma, Zeboim, dan Bela yang 
juga disebut Zoar (Kejadian 19:22). Daerah 
Pentapolis secara kolektif juga disebut se-
bagai “kota-kota Lembah Yordan” (Kejadian 
13:12) karena mereka semua terletak di tepi 
Sungai Yordan, di daerah yang merupakan 
batas selatan tanah Kanaan.
     Kelima kota tersebut dihancurkan oleh 

kuasa Tuhan karena penyim-
pangan mereka. Kota ini dihan-
curkan sebagai peringatan bagi 
generasi mendatang. Semua 
kota-kota ini jahat dihancurkan 
oleh Alkitab dengan belerang, 
dan berubah menjadi abu.
    Menurut penelitian Arkeolog 
Alkitab, telah ditemukan bekas 
kota yang dihancurkan oleh 
belerang, seperti yang tertulis 
dalam Alkitab. Semua lima kota-
kota ini terletak dekat Laut Mati. 
Penemuan yang benar-benar 

menakjubkan. Jelas menunjukkan keaslian 
dari cerita Alkitab, yang menunjuk pada kekua-
saan tak terbatas Tuhan. 
     Di seluruh tempat bekas kelima kota terse-
but, ditemukan bangunan abu putih dan di-
penuhi dengan jutaan bola belerang. Setelah 
dianalisis, abu putih tersebut adalah bola abu 
dan belerang. Bola Sulfur yang ditemukan 
mengandung sulfur 90-98%. Belerang Alami 

yang ditemukan tersebut sangat murni 
dengan konsentrasi sangat tinggi, yang be-
lum pernah ditemukan selama ini di seluruh 
dunia. Pada umumnya, abu belerang pal-
ing murni di alam yang ditemukan dengan 
kadar tertinggi ialah 40-60%, sedangkan 
di bekas kelima kota ini, konsentrasinya 
98%.
     Selain itu, kadar fosfor dan sulfur yang 
tinggi, biasanya terjadi karena terjadi leda-
kan gunung berapi yang dahsyat, heran-
nya, di kelima kota tersebut tidak terdapat 
tanda-tanda pernah terjadi gunung berapi 
yang meletus, karena di sekitarnya bukan-
lah gunung berapi, namun padang gurun 
dan gunung bebatuan yang sangat luas. 

Keunikan yang terjadi ini membuktikan bahwa kebenaran Al-
kitab telah terbukti secara ilmiah
     Selain konsentrasi yang tinggi, tidak pernah ada di muka 
bumi, sulfur dan belerang yang membentuk bola-bola secara 
alami dalam jumlah yang sangat banyak. Para peneliti yang 
menyelidiki kandungan bola sulfur dan belerang tersebut 
menyimpulkan bahwa di seluruh dunia hanya ada di bekas 
kelima kota ini. Tidak ada kualitas  kemurnian dan komposisi 
seperti fenomena yang ada di kelima tempat ini. 
Sumber : Amazinghope/Ryan Wyatt

 

Bekas Kota Sodom

Bola Sulfur



Bapak Adi Roring, Rosalia 
(Kenzo, PG; Chloe, TK)

Ibu Kasih (Rae, TK)
Anak saya mengalami gangguan pendengaran dan pada usia 3,5 tahun, Rey 
menjalani operasi cochlear implant sehingga sekarang dia mendapatkan 
bantuan pendengaran dengan lebih baik dan dapat mendengar dengan jelas. 
Tetapi anak saya masih kesulitan dalam hal berbicara. Hampir setiap hari saya 
mengikutkan dia terapi bicara dan les pelajaran agar dia bisa cepat bicara dan 
tidak tertinggal pelajaran di sekolah. Sekarang di sekolah, anak saya sudah 
bisa belajar berhitung dan menulis, karena dahulu motorik halusnya kurang baik. Perkemban-
gan anak saya jauh lebih baik dari 2 tahun yang lalu. Dia sudah banyak memahami kata-kata 
spontan, walaupun masih ada yang kurang sempurna pengucapannya, dan sekarang dia belajar 
merangkai kata menjadi kalimat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah memberiku kemam-
puan dan semangat belajar untuk anak saya, sehingga dia mengalami banyak kemajuan. Terima 
kasih juga kepada guru-guru CMC Academy yang telah membimbing dan membantu anak saya 
dalam belajar dengan penuh kesabaran.

Sejauh ini saya cukup senang karena anak saya, Jason berada dalam ling-
kungan CMC Academy ini. Academy cukup membantu Jason untuk berkem-
bang dan menjadi lebih baik dalam kemandirian dan akademiknya. Terima 
kasih kepada para pengajar yang cukup perhatian kepada perkembangan 
siswanya. Harapan saya CMC Academy ini dapat terus ditingkatkan dalam 
komunikasi yang lebih baik dengan para orang tua muridnya. 

Ibu Yolanda (Jason, TK)

Ibu Christin (Hanna, SD)
Sebelum sekolah Hanna anak yang pemalu dan takut bila bertemu dengan 
orang yang belum dikenal. Hanna juga termasuk anak yang pendiam. Setelah 
Hanna masuk sekolah di CMC Academy, Hanna bisa belajar bergaul den-
gan teman-temannya. Selain itu dia juga sudah berani untuk tampil didepan 
umum dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Sekolah. Kami sebagai 
orang tua, kami sangat bersyukur Hanna bisa bersekolah di CMC International 
Academy ini karena CMC sudah memiliki standar pendidikan Nasional maupun Internasional. 
Mata pelajaran yang diadakan oleh CMC International Academy ini sangat baik sehingga Hanna 
mudah menerima dan menyerap pelajaran yang diberikan. Demikian pengalaman singkat dari 
kami selaku orang tua Hanna. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih pada CMC 
Academy dan juga pada guru-guru pengajar yang sudah mengajar dan mendidik Hanna dengan 
baik.

Ibu Murwanti (Misael, SD)
Perkenalan saya dengan sekolah ini dimulai dari seorang teman yang lebih 
dahulu mengenal CMC Academy. Berbekal informasi itu, saya mengunjungi 
CMC Academy untuk mencari tahu lebih lagi. Misael adalah anak yang pemalu 
dan sulit bergaul pada usia Pra-Sekolahnya. Tapi puji Tuhan, di CMC Academy 
saya hanya mengantar dan menunggu di hari pertama masuk sekolah. Setelah 
itu, saya bahkan tidak perlu mengantarnya masuk ke kelas. Saya percaya ini 
terjadi karena CMC Academy memiliki prinsip bahwa semua anak adalah istimewa dan berharga. 
Terima kasih CMC Academy, Tuhan Yesus memberkati.

Ibu Elia (Kezia, SD ; Joy ,PG)
Saya bersyukur anak-anak saya bersekolah di CMC Academy, karena saya me-
lihat ada banyak perkembangan yang baik dalam berbagai hal, baik dalam hal 
Akademik maupun Non Akademik. Terlebih lagi pembelajaran mengenai tingkah 
laku. CMC Academy tidak hanya mengutamakan pembentukan Akademik 
siswanya, melainkan juga mengajarkan nilai-nilai moral, saling menghargai, 
mengasihi dan bertingkah laku yang baik, sehingga tidak sampai terjadi peris-
tiwa “bullying”. Saya berharap CMC Academy untuk kedepannya semakin baik dan berkembang 
pesat, serta dapat menjadi berkat bagi banyak orang. 

Menjelang tahun ajaran 2 tahun lalu, anak kami yang pertama, David M.A sudah 
kami daftarkan ke sekolah SD dengan bangunan yang cukup megah dan fasili-
tas yang memadai. DIsana kami belum mendapatkan konfirmasi Tuhan kalau 
David akan bersekolah disana. Sedangkan anak kami yang kedua Hizkia sudah 
bersekolah di sekolah Kristen lainnya, namun tampaknya Tuhan belum berke-

(David, SD;  Hizkia, TK)Ibu Merry 

nan Hizkia sekolah disana. Pada waktu itu, Tuhan memberikan mimpi kepada ayah mereka. 
Ketika Hizkia dan ayahnya berjalan menyeberang sungai, Hizkia terperosok di jembatan, un-
tungnya masih dipegang oleh ayahnya. Setelah mendapat mimpi itu, Hizkiapun kurang nyaman 
bersekolah di tempat yang lama sampai akhirnya tidak mau sekolah. Kurang 2 minggu sebelum 
masuk sekolah, kami mendapat telepon dari CMC Academy  dan membicarakan tentang visi, 
misi academy ini. Ternyata inilah jawaban doa  Tuhan atas doa kami untuk kedua anak kami. 
Selama 2 tahun anak kami bersekolah disini, anak kami mengalami perkembangan begitu 
pesat, demikian juga dengan perkembangan CMC Academy. Bahkan Hizkia tidak memerlukan 
pelajaran tambahan tapi sudah mampu membaca dan menulis, dan belajar penjumlahan dan 
pengurangan. Dibandingkan dengan anak seusianya, anak kami lebih terlihat maju perkem-
bangannya. Hal ini meyakinkan kami, bahwa CMC Academy ini akan dipakai Tuhan lebih lagi. 
Di sini kami juga saling membagi berkat rohani dan saling menguatkan iman, khususnya bagi 
orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus. Dahulu semasa bayi, Hizkia mengalami kaki 
bengkok dan semua orang mengira bahwa Hizkia akan pincang berjalan. Namun kami melihat 
cara pandang Tuhan dan menguatkan iman kami sesuai Firman-Nya di Yohanes 11:1-44. Puji 
Tuhan, akhirnya Hizkia mengalami kesembuhan dan kesempurnaan dalam berjalan, lebih dari 
yang kami pikirkan dan doakan.Kami percaya CMC Academy akan dipakai Tuhan lebih lagi 
dan mujizat-Nya akan selalu dinyatakan baik di Sekolah maupun bagi setiap keluarga yang ada 
disana. Tuhan Yesus memberkati.

Life Style14. 

     Karena setiap anak begitu unik, maka setiap anak harusnya mendapatkan per-
lakuan dan pendidikan yang spesial sehingga dapat bertumbuh dan berkembang 
dengan maksimal dalam kehidupannya. Pendidikan adalah sangat penting untuk mem-
bentuk sebuah karakter anak dan untuk mempersiapkan setiap anak menjadi berguna di-
masa yang akan datang. 
     Yayasan Menorah Indonesia berkolaborasi dengan PT Bread Giver Indonesia (PT BGI) 
dalam mengembangkan dunia pendidikan, yaitu dengan visi untuk melahirkan Generasi 
Bintang, Generasi Pemenang, Generasi Jawaban Doa, yang mampu menjadi bintang-bin-
tang pemimpin masa depan, yang utuh dan berkualitas.  Pusat Pendidikan yang didirikan 
ini menyediakan pendidikan yang berkualitas dalam mengembangkan segala bidang ke-
hidupan dengan iman dan karakter yang kuat, intelektual, sosial, skill, dan spiritual. Dengan 
demikian dapat memaksimalkan potensi setiap anak dalam menemukan tujuan hidupnya, 
dan dapat menjadi dampak dan pengaruh positif bagi bangsa Indonesia. 
     Dengan berlandaskan hati untuk melayani, YMI dan PT BGI telah memperluas pela-
yanannya kepada masyarakat dalam bidang pendidikan yang melingkupi pendidikan dari 
Play Group sampai SMA. Bahkan untuk tahun yang akan datang, Pusat Pendidikan yang 
dinaungi Yayasan Menorah Indonesia ini akan juga membuka pendidikan untuk tingkat 
Strata 1.
    Pusat Pendidikan ini terus belajar dan mengembangkan dirinya untuk dapat menjadi 
Wadah Pendidikan Jawaban Doa bagi masyarakat yang membutuhkan dengan kualitas 
pendidikan yang terjaga. Selain itu, Pusat pendidikan ini makin meluas dan meliputi : CMC 
International Academy, SMI International Academy, dan Harvest Center Education. 

Kelas-kelas yang tersedia didalam Pusat Pendidikan ini, antara lain:
- Kelas Taman Bermain (PG)
- Kelas Taman Kanak-Kanak (Kindergarten)
- Program Internasional setara SD (Primary)
- Program  Internasional  setara SMP (Junior HS)
- Program  Internasional setara SMA (Senior HS)
- Program Anak Kebutuhan Khusus/INCLUSI (ABK)
- Program Pelayanan Masyarakat Belajar Gratis (Star Home)

     CMC International Academy maupun SMI International Academy (Semi Home School-
ing) memberikan pendidikan dengan Double Degree, yaitu Nasional dan Internasional. 
Dan Puji Tuhan, Pusat Pendidikan ini juga sudah mendapatkan sertifikasi secara Nasional 
dan Internasional. 

Sebagai orang tua saya bersyukur menyeko-
lahkan anak saya di CMC Academy, karena 
disini anak saya dapat belajar banyak hal-hal 
yang belum tentu sekolah lain lakukan atau 

ajarkan kepada anak-anak didiknya. Contohnya sebelum memulai 
pelajaran, semua anak berkumpul bersama dengan teman-teman yang 
lainnya, dan juga mereka berkumpul dan diajarkan untuk belajar saling menghargai dan meneri-
ma, terutama untuk teman-teman yang butuh perhatian khusus. Selain itu, anak saya juga banyak 
belajar hal-hal yang baru. Bagi saya, ini sangat membantu perkembangan dan pertumbuhannya, 
serta didukung dengan fasilitas, guru-guru yang mengajar, lingkungan yang kondusif sehingga 
proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Semoga academy ini menjadi sekolah 
yang berkualitas, terus meningkatkan kualitas baik dari segi para pengajar, ajaran yang diterap-
kan, dan fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar.

PENDAFTARAN SISWA 2014/2015
     Untuk tahun ajaran 2014-2015 tahun ini, 
akan dibuka pendaftaran siswa mulai Play 
Group sampai tingkat SMA dengan diskon 
tertentu dalam setiap Gelombang Pendaf-
tarannya. CMC dan SMI Academy juga 
mempersembahkan program beasiswa 
untuk calon-calon siswanya dengan tujuan 
menjadi patner orang tua dalam mendidik 
anak untuk memberikan pendidikan yang 
terbaik tanpa tekanan dalam hal biaya
     Selain itu, tahun ini juga sudah dibuka 
Program Beasiswa (Sosial Ekonomi hanya 
untuk 10 orang) untuk tingkat SMA (Doble 
Degree; National&International) dengan 
beberapa keuntungan  yaitu waktu belajar 
yang singkat, doble ijazah, dan bisa me-
mungkinkan untuk transfer ke luar negeri. 
Jika anda membutuhkan pendidikan yang 
berkualitas International, tanpa stress dan 
aman, anda dapat segera menghubungi pi-
hak informasi sekolah.

 
 



Transformer Ministry 15. 

     Transformer Ministry adalah pelay-
anan interdenominasi yang melayani anak-anak 
muda dalam perintisan maupun pengembangan 
pelayanan kerohanian di sekolah (SMP&SMA), 
serta Universitas. Kerinduan ini bermula beber-
apa tahun lalu, dimana sebagian besar anak-
anak muda mengalami pertobatan dan pemuli-
han yang luar biasa saat berada di salah satu 
PTS (Perguruan Tinggi Swasta) di Surabaya. 
Kebanyakan kita berpikir bahwa pelayanan 
Persekutuan Doa kampus atau sekolah itu ti-
dak penting dan banyak pelayan Tuhan yang 
meremehkan pelayanan kampus atau sekolah 
tersebut. Pada kebenarannya, Tuhan masih 
tetap memanggil anak-anak muda untuk bang-
kit dan melakukan kebangunan rohani di tiap 
masing-masing kampus atau sekolah. Sahabat 
yang terkasih, sungguh suatu kebanggaan bagi 
kita untuk menjadi generasi akhir yang akan 
menggenapi panggilan terakhir-Nya di muka 
bumi. Bagi Dialah kita hidup dan bagi Dialah kita 
berkarya di bumi yang fana ini.

     Pelayanan anak muda antar kampus dan 
sekolah ini telah ada sejak tahun 2006 yang 
diberi nama CMM (Christ Mercy Ministry) akan 
tetapi nama Transformer Ministry sendiri resmi 
digunakan pada tahun 2009. Untuk itu pada hari 
Sabtu, 16 November 2013 diadakan KKR An-
niversary 4th Transformer Ministry dengan 

tema “Open the Gate” di Universitas Surabaya 
yang mengangkat ayat nats : “Berjalanlah, ber-
jalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiap-
kanlah jalan bagi umat, bukalah, bukalah jalan 
raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-
panji untuk bangsa-bangsa!” yang terdapat di 
dalam Yesaya 62:10. Sekitar 140 anak muda 
berkumpul, berdoa, menyatukan hati  dan ker-
induan atas panggilanNya bagi generasi muda 
di Surabaya. Perwakilan dari kampus-kampus 
yang hadir malam itu diantaranya : Universitas 
Surabaya, Universitas Kristen Darma Cendika, 
Universitas 17 Agustus, Universitas Bung Tomo, 
Universitas Airlangga, Universitas Widya Kartika,  
PENS ITS dan Stikom. 

    Firman Tuhan yang dibagikan hari itu berbi-
cara mengenai janji Tuhan bahwa akan ada se-
buah lawatan dan pintu-pintu yang akan dibuka-
kan, akan tetapi sebelum pintu gerbang tuaian, 
lawatan, penginjilan dan berkat itu dibuka harus 
ada bagian yang terlebih dahulu kita selesaikan. 
Mengambil ayat di Yesaya 62 : 10, Tuhan rindu 
setiap kita mempersiapkan jalan terlebih dahulu. 
Mempersiapkan lebih dahulu berbicara menjadi 
pembuka jalan, perintis, penggerak atau memi-
liki mental perintis. Mempersiapkan tentu tidak 
mudah, ada harga yang harus dibayar entah itu 
membakar kedagingan kita dan juga berbicara 
mengenai memberikan hidup kita untuk dipakai 

 

sebagai jalan-Nya. Pelayanan di kampus ten-
tu berbeda dengan pelayanan di gereja, ka-
lau di gereja semua sudah tersedia berbeda 
halnya dengan pelayanan di kampus yang 
sering kali banyak tantangan yang terjadi teta-
pi di saat seperti itu mental sebagai seorang 
pejuang dan perintis akan dibentuk dalam diri 
setiap anak Tuhan yang mau membayar har-
ganya. Selain itu yang perlu dilakukan untuk 
membuka pintu gerbang yang Tuhan janjikan 
ialah menyingkirkan batu-batu dalam hidup 
kita. Setiap dosa harus diselesaikan bahkan 
sampai ke akarnya. Dosa jangan hanya dilu-
pakan tetapi harus diselesaikan, berani untuk 
dimurnikan lebih lagi oleh Tuhan. Tuhan juga 
rindu setiap kita menegakkan panji untuk 
bangsa-bangsa yang berarti mendahulukan 
kepentingan kerajaaNya terlebih dulu diband-
ingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. 
Selesai mendengarkan Firman Tuhan, setiap 
yang hadir diajak untuk berdoa dan meminta 
pemulihan atas diri kita masing-masing agar 
Tuhan boleh memakai hidup kita sebagai alat 
kebangunan-Nya. Acara dilanjutkan dengan 
deklarasi Iman yang dibacakan oleh semua 
yang hadir malam itu, sebagai pernyataan 
dan doa bagi Transformer Ministry agar boleh 
dipakai menjadi berkat bagi anak-anak muda 
di Surabaya

Agenda Tahun 2014 

-   Retreat antar Pengurus PD Kampus 
-   Road to REVIVAL special 
    Valentine ke PD SMP - SMA di Surabaya 
-   Road to REVIVAL campus
-   Gathering PD Kampus setiap 
    sebulan sekali

Rindu bergabung bersama kami? Rindu 
melayani bersama kami? 

Anda seorang pelayan Tuhan di 
kampus atau sekolah?

Kami mengajak rekan-rekan anak muda 
yang memiliki panggilan dan kerinduan ad-
anya persekutuan doa di kampus dan seko-
lah, untuk bersama-sama dalam Transformer 
Ministry yang bersifat interdenominasi dan 
berfungsi untuk melengkapi, mendampingi, 
membangun dan mempersatukan.
     Kami melayani untuk memberikan pelay-
anan GRATIS kepada pelayanan anak muda 
di Sekolah dan Kampus dengan cara mem-
berikan pelatihan, pendampingan Persekutu-
an doa, pemberian materi-materi pengajaran 
yang sehat dan berimbang, Retreat, KKR, 
dan lain sebagainya. Jika anda membutuh-
kan pelayanan kami dan rindu bergabung 
melayani bersama-sama dalam tujuan yang 
sama, silahkan segera menghubungi kami. 

MENTORING – DISCIPLESHIP – CAMPUS GATHERING – OUTBOND & 
CAMP – TRAINING (LEADERSHIP, PRAY & WORSHIP, EVANGELISM) – 

SCHOOL & CAMPUS MINISTRY

Keterangan lebih lanjut hubungi: (031) 7088.1988 atau 081 703 971 655
Email: transformer.surabaya@gmail.com
FB : TRANSFORMER MINISTRY SURABAYA
Blog : http://transformerministry.blogspot.com  
Sekretariat: Rungkut Mejoyo Selatan V/12, Surabaya

REVIVAL for JESUS??? 
Yes, WE BELIEVE!!!

Rachel Joy Scott (5 
Agustus 1981-20 April 
1999) adalah anak keti-
ga dari lima bersaudara, 
ia dikenal sebagai gadis 
periang dan berbelas 
kasihan. Dia tinggal di 

dekat Littleton, Colorado. Dia bertumbuh menjadi 
anak muda yang kuat dalam imannya, walaupun 
masa hidupnya sangat singkat. Dia menjadi kor-
ban pembunuhan yang mengerikan yang terjadi 
di sekolahnya (The Columbine High School Mas-
sacre), para pembunuh menembakkan pistol ke-
padanya beberapa kali dan kepada teman-teman 
lainnya serta salah satu guru yang ada. Sebe-
lum detik-detik kematiannya, seorang penembak 
menanyakan padanya apakah ia masih percaya 
kepada Yesus. Ia memandang mata penembak itu 
dan berkata dengan yakin bahwa ia mempercayai 
Yesus sebagai Tuhannya. Penembak itu kemu-
dian bertanya mengapa ia masih percaya kepada 
Yesus, walaupun maut sudah ada didepannya, 
pembunuh itu berkata ”Jika demikian, pergilah 
kepada-Nya!” dan ia langsung menembak kepala 
Rachel. Sampai sekarang gadis muda itu telah 
menjadi inspirasi kebangkitan bagi para anak-
anak muda di Amerika maupun di negara-negara 
lainnya. 
     Rachel menunjukkan imannya kepada Kristus 
lewat banyak tindakan, maupun tulisan-tulisannya 
yang tersembunyi. Baru setelah kematian yang 
tragis itu, orang tua Rachel mulai memahami ban-

yak hal mengenai putri mereka lewat puisi, dan 
tulisannya dalam buku hariannya selama ini.
     Pada tahun 1997, dua tahun sebelum kema-
tiannya, Beth (ibu Rachel) memberikan sebuah 

 

jurnal kecil untuk Natal dan disanalah sehari-hari 
Rachel menuliskan doa-doanya kepada Tuhan 
yang dikasihinya. Tertulis pada tanggal 2 Mei dia 
menuliskan “Ini adalah tahun terakhir saya, Tu-
han..saya sudah melakukan semampuku..Terima 
kasih..”  Kemudian dia menggambar di buku itu 
sebuah gambar yang terkenal sebagai “Air mata 
Rachel” dengan dua mata dan 13 air mata yang 
jatuh kebawah (mewakili 13 korban pemban-
taian). 

     Rachel memiliki cita-cita sebagai artis 
dan rindu dapat 
mengubahkan du-
nia. Tak disangka 
akhirnya dia pun 
dapat dikenal oleh 
seluruh dunia 
tetapi dengan ke-
matiannya. Lebih 
dari 18 juta orang 
telah tersentuh 
oleh pesan-pesan 
kehidupan Rachel. 
Kelihatannya Bapa 
telah berurusan 
dengan gadis ini 
setahun sebelum 
kematiannya, dia mulai merasakan “beban” 
dalam doanya dan dia mengalami pengala-
man-pengalaman bersama Tuhannya. 
      Sobat Transform, terkadang kita tidak 
bisa memahami rahasia Ilahi yang Bapa 
berikan dalam hidup kita. Ada orang-orang 
yang menjadi martir dan dipanggil-Nya di 
usia tua, ada pula dalam usia yang sangat 
muda, salah satunya adalah Rachel. Ti-
daklah penting seberapa lama kita hidup 
dibumi ini, namun yang terpenting apakah 
kita sudah memberikan dampak kepada 
hidup ini dengan melakukan kehendak 
Bapa? Bapa selalu memiliki tujuan yang 
indah dalam hidup ini. Siapapun dan dima-
na pun kita, dengan profesi, maupun usia 
berapapun..kita dapat berkarya bagi Bapa 
dan menjadi berkat bagi banyak orang. 

I close my eyes..I open my mind..
I think of things..Yet to come..

One day I will see..The face of My Love..
One day I will be..In somebody’s arms..

Until that day..Will come to be..
I close my eyes..And dream a dream..

By Rachel Scott

Jesus, break these strong holds..Tear 
down the strings of sin..

Release me from my pride..Rescue me 
from these games..

Restore me from the hurt..Renew my 
heart again..

Tear down this bondage..Destroy this 
burden

Give me love gives me peace…My life, 
my love, my wants..

My needs, my passion..My strength, my 
faults..

My sin, my friends, My foes, my family..My 
all... Is now yours!
By Rachel Scott

Air Mata Rachel

Buku Harian Rachel



Harvest


