
 



 
Pesan Gembala 
 

UNITED PRAYER 
 

“Tahun 2012, Tahun perkenanan Tuhan, multiplikasi dan promosi terjadi karena 
perkenanan Tuhan. Mujizat  masih ada!” 

Untuk mengalami itu semua, maka Saudara harus menjadi orang yang berkenan di 
hadapan Tuhan. Jika Saudara lakukan itu, maka Saudara akan mengalami apa yang dikatakan 
dalam I Kor 2:9 “Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh 
telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah 
untuk mereka yang mengasihi Dia.”  

Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa Tahun 2012 adalah tahun dimana akan 
dimulainya penuaian jiwa besar-besaran untuk akhir jaman! Penuaian jiwa itu terjadi karena 
Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Kemuliaan Tuhan akan turun secara luar biasa. 
Kemuliaan Tuhan berbicara tentang kembalinya Kemuliaan Tuhan kepada Gereja-Nya. 

Pada saat Roh Kudus dicurahkan maka akan ada 3 tanda yang terjadi seperti yang 
tertulis dalam Yoel 2:28-32, yaitu: 

1. Anak-anak, pemuda dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa.  
2. Goncangan-goncangan akan terjadi. 
3. Pernuaian besar terjadi. 
Bob Jones, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tahun 1975 

beliau meninggal dunia, tetapi Tuhan bangkitkan kembali. Sekarang beliau berusia antara 85-
88 tahun. Beliau dipakai Tuhan dengan luar biasa selama 4 dekade. Nubuatannya jarang 
meleset dan dia dipakai seperti Daniel.  

Tuhan berjanji kepada Bob Jones, “Kamu akan tetap hidup dan kamu akan menyaksikan 
awal penuaian jiwa 1 milyar jiwa.” Inilah tahun di mana Kemuliaan Tuhan turun dengan luar 
biasa. Ditengah-tengah goncangan yang terjadi justru Kemuliaan Tuhan turun. Kita harus 
menyambut datangnya “musim” ini dengan bersukacita karena kita percaya bahwa di tengah-
tengah goncangan yang terjadi kita akan melihat Tuhan menyertai kita. 

   
Leslie W. Keegel, Seorang hamba Tuhan dari Sri Lanka menubuatkan bahwa “World 

Prayer Assembly II (WPA II) yang akan diadakan di SICC merupakan tanda pendahuluan dari 
terjadinya revival global yang akan melanda dunia oleh karena Roh Kudus.” Hal ini sesuai 
dengan Hab 2:14 yang berkata “Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang 
kemuliaan TUHAN, seperti air yang menutupi dasar laut.” 

 
YESUS TERANGKAT KE SURGA 

Dua ribu tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia kumpulkan murid-
murid-Nya dan memberikan pesan terakhir kepada murid-murid-Nya. 



Melalui kejadian ini kita mendapat beberapa pesan yang harus kita ketahui, apa alasan 
Tuhan Yesus naik ke surga. 

•Pesan terakhir: Kita akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu (Kis 
1:8) 

“Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu 
akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung 
bumi.”  

 
•Kenaikan-Nya ke surga disaksikan oleh murid-murid 
Setelah Tuhan Yesus memberikan pesan terakhir kepada murid-murid-Nya, maka Dia 

terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-murid. Mereka semua heran karena semakin lama 
Tuhan Yesus semakin naik hingga awan menutupi-Nya dari pandangan mereka. 

 
•Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu Dia naik ke surga 
Ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian 

putih dekat mereka dan berkata “Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat 
ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali 
dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga”  

 
•Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid 
Mereka mendapatkan janji Tuhan, maka ke-120 murid-murid itu berkumpul untuk 

menantikan janji Tuhan, yaitu: Pencurahan Roh Kudus. Sebelumnya Tuhan Yesus pernah 
berkata “Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong 
yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.” (Yoh 14:16) 

 
•Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama  
“Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa 

perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.” (Kis 1:14a) Mereka 
semua bukan hanya satu orang, tetapi semua orang bertekun dengan sehati. Artinya unity 
dalam doa bersama-sama siang dan malam. 

 
•Mereka berbahasa Roh 
Sepuluh hari setelah itu tiba-tiba terdengarlah tiupan seperti angin keras di ruangan itu, 

lalu tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap di kepala mereka masing-masing. 
Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa seperti 
yang diberikan oleh Roh Kudus itu untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh! 

 
Tanda awal mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka berbahasa roh! Ada 

beberapa keuntungan jika kita berbahasa roh, yaitu: 
1. Kita membangun diri kita sendiri (I Kor 14:4) 



Yang dibangun itu kerohanian yang ada di dalam diri kita.  
2. Kita bisa berdoa lebih lama (Rom 8:26) 
Kalau kita sudah kehabisan kata-kata kita sendiri, kita bisa berbahasa roh yang 

perbendaharaannya tidak tebatas. 
3. Kita bisa lebih bisa merasakan hadirat-Nya 
Mungkin ada orang yang bertanya-tanya bagaimanakah merasakan hadirat tuhan, 

ketika Saudara berbahasa roh maka Saudara dapat merasakan hadirat Tuhan. 
4. Kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita yang lebih besar lagi. 
5. Kita akan masuk dalam masa perhentian (Yes 28:12) 
Mungkin kita sudah mengalami kepenatan dalam hidup ini dimana kita sudah bekerja 

seharian dan banyak hal masuk dalam pikiran kita, namun dengan berbahasa roh maka kita 
akan mengalami spiritual refreshing. 

6. Roh kita yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan 
Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu roh, jiwa dan tubuh. Kegiatannya harus bisa berdoa, 

memuji dan menyembah Tuhan. Dengan tubuh kita memuji Tuhan, misalnya dengan bertepuk 
tangan, angkat tangan, menari dsb. Dengan jiwa kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan 
dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau kita melakukan itu artinya jiwa kita yang berdoa, 
memuji dan menyembah Tuhan; tetapi roh kita belum! Roh kita hanya bisa berdoa, memuji 
dan menyembah Tuhan kalau kita berbahasa roh! 

Jangan sampai kita memiliki tubuh, jiwa dan roh tetapi yang bisa berdoa, memuji dan 
menyembah itu hanya tubuh dan jiwa saja.  

 
Seorang ahli otak yang bernama Dr. Carl R. Peterson dari Oral Robert University 

membuat satu penyelidikan tentang orang yang berbahasa roh. Ternyata seseorang yang 
berbahasa roh, otaknya akan melepaskan 2 bahan kimia, di antaranya adalah hormon Endorfin. 
Hormon ini bergerak menambah sistem imunitas tubuh kita sehingga meningkat 35-40%! Yang 
luar biasa, pengeluaran hormon tersebut dipicu oleh salah satu bagian otak kita yang tidak 
mempunyai aktifitas atau fungsinya tidak jelas. Bagian otak ini hanya beraktivitas ketika kita 
berdoa dalam bahasa roh.  

 
WORLD PRAYER ASSEMBLY (WPA) 
Tanggal 14-18 Mei 2012 diadakan WPA II di Indonesia bertempat di SICC. 
Ada beberapa alasan mengapa Indonesia terpilih sebagai tuan rumah 

diselenggarakannya WPA II, yaitu: 
1. Adanya unity hamba-hamba Tuhan di Indonesia menyebabkan gereja-gereja Tuhan 

di Indonesia paling representatif. 
2. Orang-orang di Indonesia adalah orang yang paling serius berdoa, karena mereka 

memiliki Menara Doa. 
 
 



Kedua alasan inilah yang harus diperhatikan yaitu: Unity dan Menara Doa.  
Dua ribu tahun yang lalu mereka mendengar bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dan 

Tuhan akan memberi kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi Yesus. Mereka bertekun, 
sehati dalam doa bersama-sama siang dan malam.  

Tuhan mau kita unity yang dimulai dari diri sendiri, orang-orang yang paling dekat 
kemudian antar gereja. 

 
DAUD 
Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia melakukan segala kehendak 

Tuhan. Tuhan sendiri katakan “Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di 
hati-Ku dan yang melakukan segala kehendak-Ku.” (Kis 13:33). Kehendak Tuhan yang manakah 
itu? Kis 13:36a “Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada jamannya.” 

 
Tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem 

Daud mengumpulkan semua orang pilihan di antara orang Israel, tiga puluh ribu orang 
banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud dengan seluruh rakyat untuk mengangkat dari sana 
Tabut Allah. Daud berkata bahwa pada waktu jamannya Saul, tabut Allah tidak diindahkan, 
sedangkan Tuhan bersemayam di atas tabut Allah.  

Alkitab sendiri menuliskan bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan dan menempatkan 
Tabut Allah di tempat yang layak. Apa yang terjadi kemudian? 

Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya 
dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Uza, anak Abinadab berjalan di samping Tabut Allah 
itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi 
nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap.  

Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, tiba-tiba lembu-lembu itu 
tergelincir dan Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu. Maka bangkitlah murka 
Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya  itu, ia mati di 
sana dekat tabut Allah itu. 

Daud menjadi marah, karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Pada 
waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Tuhan bertanya kepada Daud: “Bagaimana tabut 
Tuhan itu dapat sampai kepadaku?” Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu 
ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-
Edom, orang Gat itu. Disitulah Tuhan menjawab bahwa selama 
ini Daud tidak meminta petunjuk dari Tuhan.  

Di dalam I Taw 15:11-13 “Lalu Daud memanggil Zadok 
dan Abyatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, 
Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab, dan berkata kepada 
mereka: "Hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, 
kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, 
supaya kamu mengangkut tabut TUHAN, Allah Israel, ke tempat 



yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka 
TUHAN, Allah kita, telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta 
petunjuk-Nya seperti seharusnya.” Ternyata yang Tuhan mau dari Daud adalah Tabut Allah 
tidak boleh dipindahkan apalagi ditaruh di pedati yang ditarik lembu, itu adalah aturannya .  

Ternyata tabut Allah tidak boleh dipindahkan sembarangan apalagi di taruh di pedati 
yang ditarik oleh lembu, itu adalah caranya orang Filistin. Seharusnya tabut Allah diangkut 
sendiri oleh orang-orang Lewi. Dari kisah ini kita dapat mengerti bahwa cara berpikir manusia 
berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan 
dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Amin (Sh) 

 
   

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seri Akhir Zaman Bagian ke – 35 

 
MENUJU TATANAN DUNIA BARU 

(Bagian 8, “Musik” 2) 
 
6. Simbol piramida 

Simbol berikutnya adalah penggunaan gambar atau foto-foto piramida pada sampul-
sampul kaset/CD dan poster-poster pertunjukan musik (terutama piramida Mesir). 
Penggunaan gambar / foto piramida Mesir ini bukan untuk menunjukkan kekaguman mereka 
terhadap peninggalan sejarah Mesir kuno, melainkan simbol terselubung dari piramida 
Illuminati dan Freemason. Seperti telah kita ketahui dari edisi-edisi sebelumnya, Mesir adalah 
kerajaan yang paling mewarisi penyembahan matahari kerajaan Babel Kuno (Menara Babel), 
segala bangunan Mesir merupakan gambaran dari penyembahan matahari Babel, termasuk 
piramida yang merupakan gambaran bangunan ziggurat dari menara Babel. Bagi para 
globalis – mereka yang berada dibalik industri musik dunia – piramida merupakan sebuah 
simbol yang penting, sebab piramida adalah lambang hirarki (susunan beringkat) dari 
pemerintahan Tatanan Dunia Baru, dimana susunan tertinggi adalah Antikris. 

Saat ini piramida adalah lambang resmi dari organisasi Freemason. Para sesepuh 
Freemason menganggap kuil-kuil Mesir adalah sumber keahlian Masonik. Mereka juga 
menganggap kota Heliopolis (Kota Matahari) dan Memphis adalah sumber pengetahuan dan 
sains dari kaum Masonik, yakni “Cahaya Agung.” Oleh sebab itu simbol piramida senantiasa 
diketemukan pada loge-loge (rumah berkumpulnya anggota Freemason) dan terbitan-terbitan 
Masonik. 

Sebagai organisasi yang memiliki visi yang sama 
untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru, dan sebagai 
organisasi yang memiliki uang yang sangat-sangat banyak, 
Freemason (bersama-sama Illuminati) menggunakan 
segala cara, baik politik, perbankan, media, film hingga 
dunia musik dalam mempersiapkan pendirian Tatanan 
Dunia Baru. Dan dengan keuangan yang sangat-sangat 
besar tersebut, mereka mulai mendirikan label rekaman 

lalu mencari orang-orang yang potensial untuk masuk dunia rekaman guna 
dijadikan artis musik yang terkenal dan kaya raya, hanya saja dengan syarat 
bahwa mereka harus mau menjual jiwanya kepada iblis dan bersedia 
menampilkan simbol-simbol Masonik, Illuminati, Tatanan Dunia Baru dan 
pesan-pesan satanik.  

Perhatikan sampul-sampul CD di bawah ini! Dari penggunaan 
gambar/ foto piramida (terutama piramida Mesir), menunjukkan bawah 
dibalik pembuatan album tersebut adalah organisasi Freemason dan 



Illuminati. Atau perhatikan poster di sebelah kiri ini, apakah Charice (Filipina) pengagum 
piramida Mesir? Tentu tidak! Ia sangat konsisten dengan simbol-simbol segitiga dan piramida 
dalam setiap kesempatan konser dan fose foto.  
 
7. Simbol segitiga 

Simbol berikutnya adalah simbol segitiga. Simbol ini sebenarnya sama saja dengan 
simbol piramida, sebab segitiga adalah bentuk dari piramida. Perhatikan sampul-sampul CD di 
halaman 8! Itu hanya sebagian yang dapat ditampilkan, tapi intinya adalah bahwa kita harus 
berhati-hati terhadap simbol-simbol yang digunakan oleh para pemusik dunia, tidak ada 
simbol yang dibuat dengan kebetulan semata, semuanya mengandung arti, termasuk simbol 
segitiga.  

Segitiga adalah 
lambang dari tritunggal 
iblis, mereka adalah 
Lucifer, Antikris dan 
nabi palsu. Tritunggal 
ini kelak akan menjadi 
pemimpin tertinggi 
Tatanan Dunia Baru, 
tapi sejak saat ini 
mereka telah 
mempromosikan ke-
tritunggal-an iblis 
melalui simbol-simbol segitiga di dunia musik. 

 
8. Simbol Illuminati 
Beberapa grup musik menyembunyikan simbol-simbol Illuminati dan satanisme dalam simbol-
simbol, akan tetapi beberapa dari mereka sudah terang-terangan memperlihatkan simbol-
simbol Illuminati dalam sampul CD mereka, bahkan lengkap dengan tulisannya. Perhatikan 
sampul-sampul CD di sebelah kanan! Dari gambar-gambarnya sebenarnya mereka sudah 
“mengakui” keterlibatan mereka dalam satanisme dan organisasi Illuminati secara terang-
terangan. Mereka tidak lagi menutup sebelah mata untuk menyamarkan simbol All seeing eye, 
juga tidak menggunakan simbol-simbol tangan untuk membentuk simbol tersembunyi dari 
simbol-simbol Illuminati, namun mereka dengan terang-terangan memasang gambar dari “the 
great seal” dan simbol mata dalam segitiga-nya Illuminati. Bagi mereka yang penting adalah 
ketenaran dan uang, mereka tidak malu lagi untuk mengakui bahwa mereka adalah pengikut 
iblis. 



“Jikalau suatu pohon 
kamu katakan baik, 
maka baik pula 
buahnya; jikalau 
suatu pohon kamu 
katakan tidak baik, 
maka tidak baik pula 
buahnya. Sebab dari 
buahnya pohon itu 
dikenal.” (Mat 12:33) 
 
Saudara, sudah 
delapan poin kita lihat 
bahwa ternyata 
sampul-sampul CD 
para pemusik dunia 
menampilkan simbol-
simbol terselubung, 
dan dari delapan poin 
tersebut, setiap poin 

kita dapat melihat 
begitu banyak 
contoh yang tidak 
mungkin untuk 
kita membantah 
bahwa simbol-
simbol yang 
mereka 
pergunakan bukan 
kebetulan semata, 
pasti ada tujuan 
tersembunyi yang 
ditujukan bagi 
para penggemar 
musik untuk 
maksud-maksud 
yang jahat demi 
kepentingan 
Tatanan Dunia 
Baru.  



 
II. PESAN MELALUI LIRIK 

Mayoritas orang Kristen sangat benci terhadap musik-musik cadas seperti musik rock 
dan heavy metal, karena kita tahu bahwa di dalam musik-musik cadas terdapat lirik-lirik lagu 
yang menghujat Kristus, mantra-mantra, ajakan melakukan hal-hal buruk hingga ajakan 
melawan Allah. Kesadaran tersebut memang baik, namun sayang banyak orang Kristen 
terjebak pada musik non metal (seperti musik slow rock, pop, soul, RnB, hip-hop dan 
sebagainya) yang dianggapnya tidak membawa pesan-pesan dari si jahat seperti halnya musik-
musik cadas. Perhatikan lirik lagu “Imagine” yang ditulis oleh salah satu anggota The Beatles, 
John Lennon. Lagu ini bukan musik cadas, namun perhatikan isi liriknya: 

Imagine there's no heaven, it's easy if you try 
No people below us, above it's only sky 
Imagine all the people 
Living for today 
 
Imagine there's no countries, it isn't hard to do 
No need to kill or die for and no religions too 
Imagine all the people 
Living life in peace 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
 
Imagine no possessions I wonder if you can 
No need for greed or hunger a brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing for the world 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
Take my hand and join us 
And the world will live, will live as one 

 



Jika sepintas saja kita dengarkan, maka syair dari lagu Imagine ini akan tampak baik, 
sebab isinya merupakan ajakan perdamaian bagi seluruh dunia. Namun jika kita melihatnya 
dari kacamata Alkitab, maka kata-kata dari syair lagu ini sarat dengan pesan-pesan Tatanan 
Dunia Baru. Berikut penjelasan sesungguhnya dari syair lagu Imagine: 

Bait ke-I, Imagine there's no heaven, ... Living for today; disini Lennon mengajak kita 
untuk membayangkan bahwa tidak ada surga, kita tidak perlu takut melakukan dosa, sebab 
kita hidup hanya untuk hari ini, nikmati saja, toh tidak ada surga, neraka atau penghakiman. 
Hiduplah hanya untuk hari ini. 

Bait ke-II, Imagine there's no countries, it isn't hard to do...; Bayangkan jika di dunia ini 
tidak ada negara-negara. Bukankah ini cita-cita utama dari Tatanan Dunia Baru, tidak ada 
batas-batas negara, pemerintahan di dunia menjadi satu, mata uang menjadi satu, agama 
menjadi satu dan akhirnya manusia hidup dalam kesatuan, hidup damai dengan satu 
pemimpin yang sanggup membawa damai (mesias palsu). 

Bait ke-III, You may say I'm a dreamer, But I'm not the only one, I hope someday you'll 
join us, And the world will live as one; “Mungkin kamu menganggap saya sebagai pemimpi, 
tapi saya bukan satu-satunya, saya berharap suatu hari kamu juga bergabung dengan kami, 
dan dunia akan menjadi satu.” Lennon mengatakan bahwa angan-angannya untuk melihat 
dunia ini menjadi satu bukanlah mimpi dia seorang, melainkan masih banyak orang di dunia ini 
yang menginginkan penyatuan dunia seperti dia. Tapi pesan yang terpenting adalah pada kata-
kata: “suatu saat kamu bergabung dengan kami”, mengapa? Sebab jika syair ini didengarkan 
oleh manusia secara berulang-ulang maka otak akan menstimulus pesan tersebut sehingga 
suatu saat orang tersebut akan setuju dan sangat mudah bergabung atau mempercayai 
penyatuan dunia.  

Bait ke-IV berbicara tentang penyama-rataan harta kekayaan orang-orang di dunia, 
tidak ada orang kaya yang rakus menghabiskan sumber daya alam, tidak ada juga orang-orang 
kelaparan, yang ada semua bersama-sama hidup dalam persaudaraan. Ini adalah pemikiran 
Marxisme (biasanya diterapkan di negara-negara komunis) yang sebenarnya adalah cita-cita 
dari Tatanan Dunia Baru juga. 

Bait ke-V dan VI adalah pengulangan pesan seperti 
pada bait ke-III yang intinya mengajak para pendengar 
untuk bergabung dalam penyatuan dunia.  

Lennon memang tidak sendirian, masih banyak 
musisi yang melantunkan lagu-lagu yang intinya adalah 
mengajak seluruh umat manusia untuk menciptakan dunia 
yang SATU. Seperti lagu Michael Jackson “Heal The World” juga merupakan lagu dengan lirik 
yang isinya pengharapan masa mesianik, yaitu dunia yang damai. Ini adalah cita-cita 
perdamaian (palsu) dari Tatanan Dunia Baru yang dipimpin oleh mesias (palsu) kelak.  

Puff Daddy feat dengan Jay-Z dan Notorious Big dalam lagunya Young G’S berkata: 
“...Niggaz that got killed in the field and all the babies born know they ain’t fully prepare for 
this New World Order...” 



Black Eye Peas dalam lagunya Say Goodbye berkata: “...We are slowly being 
slaughtered so be prepared for the New World Order...” 

Eminem dalam lagunya Lose yourself berkata: “...Make me king as we move toward a, 
New World Order...” 

Terkadang lirik ajakan menuju Tatanan Dunia Baru tidak bisa langsung didengar, seperti 
dalam lagunya Rihanna yang berjudul “We Found Love.” Jika didengar secara normal maka kita 
hanya akan mendengar sebuah lagu tentang percintaan, liriknya berulang-ulang mengatakan: 
“...we found love in a hopeless place...” Akan tetapi jika secara keseluruhan lagu ini didengar 
secara terbalik (Backmasking messages1) maka sebagian liriknya akan berkata “... I love 
satan ...Yeah, it’s to late we’re all just for New World Order...” yang artinya: “...sudah 
terlambat, kita semua hanya untuk Tatanan Dunia Baru...”  

Lirik-lirik lagu Tatanan Dunia Baru adalah lirik tentang masa depan, yaitu cita-cita 
antikris-antikris untuk mempersiapkan, mengajak dan mendustai manusia untuk memasuki 
masa pemerintahan tunggal Antikris dengan pesan terang-terangan maupun yang tersembunyi. 
Beberapa lirik lagu bahkan dengan jelas menentukan apa yang akan terjadi untuk 
mempersiapkan masa Antikris tersebut. Perhatikan lirik lagu Rihanna feat dengan Jay-Z 
berjudul Umbrella dari album Good Girl Gone Bad  yang di-release tanggal 30 Mei 2007: 

No clouds in my storms,  
let it rain I hydroplane into fame  
coming down with Dow Jones  
When the clouds come we gone, we Rocafella  
We fly higher then weather,  
and G5 are better You know me  
An anticipation for precipitation stack chips  
for the rainy day 
Jay, Rain Man is back  
With little Ms. Sunshine,  
Rihanna where you at? 

 
Terjemahan lagu umbrella tersebut kira-kira seperti ini: 
No clouds in my storms,  

Tidak ada awan dalam badai saya. Ini semacam penglihatan bahwa akan ada badai 
(guncangan) secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas (no clouds). Guncangan apa?... 
let it rain I hydroplane into fame  

Biarlah hujan turun, sedangkan aku (Jay-Z) terbang di atas air menuju ketenaran. 
coming down with Dow Jones  

Turun dengan Dow Jones. Dow Jones (DJ) adalah perusahaan penerbitan dan informasi 
keuangan AS. jadi inilah badai (guncangan) yang dimaksud, yaitu guncangan (krisis)  terhadap 
ekonomi dan keuangan AS. Indeks DJ merupakan indikator utama dari kesehatan pasar saham. 
Jika jatuh, itu berarti kejatuhan pasar AS yang akan menjalar ke seluruh dunia. 



When the clouds come we gone, we Rocafella  
We fly higher then weather,  

Ketika krisis keuangan terjadi, mereka (Jay-Z, Rihanna dan perusahaan rekaman milik 
Jay-Z, Roc-A-Fella) tidak akan terpengaruh, sebab mereka  akan terbang melampaui cuaca yang 
terjadi, yang dikarenakan mereka akan memiliki keuangan yang besar. 
and G5 are better You know me  

Bahkan sekalipun orang-orang 
mengalami krisis mereka akan terbang 
dengan G5.  
G5 adalah sebutan untuk pesawat jet 
pribadi mewah Gulfstream G500 seharga 
450 milyar rupiah milik mereka.   
An anticipation for precipitation stack 
chips  
for the rainy day 

Sebab mereka sudah mengantisipasi dengan menimbun (stack) uang (Jay menyebut 
uang dengan chips, sebab chips adalah sebutan untuk kepingan kecil yang digunakan sebagai 
pengganti mata uang di kasino, bentuknya seperti biji karambol). 
Jay, Rain Man is back With little Ms. Sunshine,  
Rihanna where you at?  

Rain Man adalah sebutan untuk Lucifer di dunia musik, sebab sifatnya yang bisa 
menurunkan uang tak terbatas seperti hujan bagi para artis yang mau menyembahnya. Jadi 
hujan yang akan turun adalah Lucifer yang akan membuat krisis ke seluruh dunia namun akan 
melimpahkan kekayaan kepada orang/artis yang mau menjual jiwa mereka dan 
menyembahnya. 

Bait-bait berikutnya lagu umbrella ini berisi tentang percintaan, namun bukan 
percintaan antara pria dan wanita, tetapi hubungan yang dalam antara Rihanna dengan iblis.  

Firman Tuhan tidak pernah salah, nubuatan pasti terjadi. Ketika dunia bergerak lebih 
dekat kepada periode yang Alkitab sebut sebagai “akhir jaman,” dunia semakin hari semakin 
dikondisikan untuk menerima segala aturan permerintahan Antikris. Sihir, seks bebas, dunia 
yang dipersatukan, pemerintahan tunggal, hingga berbagai goncangan keuangan menuju 
penyatuan sistem keuangan dunia (sistem ekonomi 666). Lagu umbrella dari Rihanna dan Jay-Z 
bukan sembarang lagu, ini lebih tepat disebut sebagai 
vision atau penglihatan akan masa depan. Dan tepat 
seperti yang dikatakan oleh syair lagu umbrella, 
beberapa bulan setelah album Good Girl Gone Bad 
terbit, AS mengalami krisis finansial yang hebat yang 
dikenal sebagai The 2007-2012 Global Financial Crisis 
(GFC). Bahkan krisis ini lebih parah dari Great 
Depression yang melanda AS sebelumnya di tahun 

Jay-Z bersama istrinya 
Beyonce turun dari pesawat 
G5 miliknya. 

Salah satu cuplikan dari video clip Umbrella 



1930. Krisis ini akhirnya mendorong penurunan kegiatan ekonomi yang mengarah ke resesi 
global 2008 dan memberikan kontribusi terhadap krisis utang Eropa hingga kini. Tapi bertolak 
belakang dengan itu, perhatikan gaya hidup para artis yang telah menjual jiwa mereka kepada 
iblis, mereka sangat-sangat kaya, mobil limo, pesawat jet pribadi, rumah mewah, pulau pribadi, 
dan sebagainya akan mereka nikmati sekalipun ditengah-tengah krisis dunia.  

Salah satu persiapan Tatanan Dunia Baru adalah goncangan. Hari-hari kedepan kita 
akan melihat lebih banyak lagi goncangan, baik di bidang ekonomi, pemerintahan, keuangan, 
peperangan, kerusuhan hingga goncangan-goncangan di alam seperti gempa bumi. Itu semua 
memang harus terjadi sebelum masa pemerintahan Antikris, yang tujuannya supaya dunia 
bersatu. Goncangan keuangan akan membuat manusia menyadari pentingnya penyatuan mata 
uang, goncangan pemerintahan akan mendorong pembentukan pemerintahan tunggal, 
goncangan ekonomi akan memunculkan sistem ekonomi 666, dan kekacauan dunia secara 
keseluruhan akan membangkitkan kerinduan seluruh umat manusia untuk bangkitnya 
seseorang pemimpin yang sanggup memulihkan keadaan dunia. Inilah agenda sesungguhnya 
dari persiapan menuju Tatanan Dunia Baru ... memunculkan Antikris sebagai pemimpin 
tunggal dunia ini. 

Selain menawarkan pemerintahan tunggal Antikris, iblis juga 
menggunakan musik untuk melawan firman Allah prihal akhir jaman. 
Intinya adalah agar pendengar tidak mempercayai nubuatan para nabi 
tentang akhir jaman. Perhatikan lirik lagu Space Cowboy (Yippie-Yi-Yay) 
dari grup boy band ‘N Sync feat dengan Lisa “Left Eye” Lopes dalam 
album No Strings Attached (2000).  

Lagu ini berlatar belakang tahun 2000, yaitu masa dimana sedang heboh isu Millenium 
bug (Y2K), yaitu isu tentang kekacauan dunia akibat kesalahan perhitungan komputer yang 
disebabkan oleh sistem penyimpanan tanggal yang hanya menyediakan dua digit untuk tahun. 
Sehingga komputer akan kacau saat peralihan tahun 99 (1999) ke tahun 00 (2000). Isu ini 
sempat membuat ketakutan hebat di dunia, ada yang menyebut bahwa inilah akhir jaman, 
sehingga syair lagu ini berkata : 

Here it comes, millennium  
And everybody's talkin' 'bout Jerusalem  
Is this the beginning or  
the beginning of the end Well,  
I've got other thoughts my friend   
 
See I've got my eyes on the skies  
The heavenly bodies up high  
And if you're in the mood to take a ride  
Then strap on a suit and get inside   
If you wanna fly, come and take a ride  
Take a space ride with the cowboy, baby  



...  (dipotong) 
 
We don't need all these prophesies  
Tellin' us what's a sign, what's a sign  
'Cause paranoia ain't the way  
to live your life from day to day  
So leave your doubts and your fears behind   
 
... (dipotong) 
Get *NSYNC and put your head to the sky  
Keep the faith One love from Left Eye 

 
Berikut terjemahannya: 

Here it comes, millennium  
And everybody's talkin' 'bout Jerusalem  
Is this the beginning or  
the beginning of the end Well, 
I've got other thoughts my friend   
Terjemahan singkatnya kira-kira begini: Saatnya telah tiba, millenium, semua orang 

membicarakan Yerusalem, apakah ini awal atau akhir? Saya punya pandangan sendiri.. 
 

See I've got my eyes on the skies 
The heavenly bodies up high  
And if you're in the mood to take a ride  
Then strap on a suit and get inside  

Ini adalah ejekan tentang pengangkatan, jika mau terbang (pengangkatan) ikut saya saja. 
 

If you wanna fly, come and take a ride  
Take a space ride with the cowboy, baby  
...  (dipotong, hanya pengulangan) 

Jika ingin terbang (pengangkatan) ikut tumpangan perjalanan ruang angkasa saya. 
 

We don't need all these prophesies  
Tellin' us what's a sign, what's a sign  
'Cause paranoia ain't the way  
to live your life from day to day  
So leave your doubts and your fears behind   

Kita tidak perlu semua nubuatan, beri saya tanda. Ketakutan tentang (akhir jaman) hanya 
menghambat perjalanan kita, untuk menjalani hidup hari demi hari, jadi lupakan saja keraguan 
ini dan tinggalkan ketakutan kita di belakang.  



Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus pasti datang kembali. 
Nabi-nabi di Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru mengatakan nubuatan yang sama tentang 
kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tapi apa yang ‘N Sync katakan: “Kita tidak perlu semua 
nubuatan... tidak perlu takut (tidak usah berjaga-jaga) tinggalkan ketakutan untuk menjalani 
hidup.” Kata-kata yang sama seperti yang John Lennon katakan di depan: “hidup hanya untuk 
hari ini.”  Tidak heran begitu banyak orang tidak mempercayai tentang kedatangan Tuhan yang 
ke dua kali, sebab ada beberapa penyanyi yang lirik-lirik lagunya disisipi oleh penolakan 
terhadap Firman Tuhan.   
 
Jangan terpedaya oleh tipu daya iblis 

“Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang 
yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu 
daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka.” (I Tim 4:1-2) 
Hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, kita sedang berada di akhir dari akhir jaman. Oleh 

sebab itu roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan dan para pendusta akan semakin gencar 
melakukan tipu daya kepada manusia, mereka terus-menerus mencari orang yang bisa 
diperdaya untuk menjadi mangsa. 

Dalam kamus Webster kata terpedaya didefinisikan sebagai: “mempercayai yang salah 
atau tidak benar; disesatkan; atau terjerat.” kata yang sama artinya dengan menyesatkan 
yaitu: “menyebabkan seseorang mengikuti jalan yang salah.” Manusia disesatkan oleh musik 
bukan karena mereka tahu bawa musik itu sesat, melainkan mereka terpikat dengan musik 
oleh karena terpedaya akan kebutuhan, ketidak- tahuan dan kesenangan akan musik. Orang 
mendengarkan musik pertama-tama terpikat oleh beat dari musik, bukan dari lirik, oleh sebab 
itu sebuah musik pasti memiliki yang dinamakan intro, yaitu permainan musik pembuka tanpa 
kata-kata. Dari intro yang penuh dengan beat inilah orang akan mulai menyukai sebuah lagu 
hingga akhir dengan mengabaikan lirik yang ada dalam lagu tersebut, padahal jika didengarkan 
secara berulang-ulang maka lirik lagu yang diabaikan tersebut akan terekam dalam alam 
bawah sadar kita dan akan ikut menentukan apa yang akan kita lakukan dikemudian hari.  

Detail kata-kata dalam lirik memang tidak begitu diperhatikan oleh manusia, selain 
kata-katanya yang cepat, menggunakan kata-kata tidak baku (slang), berbahasa asing 
(biasanya Bhs. Inggris), atau diucapkan secara tidak jelas (yaitu suara diubah dengan teknik 
synthesizer) yang mengakibatkan orang hanya mendengar-kan musik karena beat yang 
memikat tubuh. Padahal dibalik itu ada lirik yang bila isinya salah maka akan membawa 
dampak negatif. 

“Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran.” (Ams 
26:28) 

Lirik (Syair) adalah kata-kata. Setiap kata-kata memiliki arti yang sangat mempengaruhi 
manusia dan berkekuatan sangat besar. Bob Dylan, musisi pop, mengatakan bahwa lirik dapat 
untuk menyampaikan pesan apa saja! Perkataan terkenal tentang kuasa lirik diucapkan oleh 
musisi terkenal bernama Jimi Hendrix, ia berkata: “Musik adalah sesuatu yang spiritual yang 



dapat menghipnotis manusia. Dan ketika Anda masuk ke dalam titik terlemah, maka Anda 
dapat mempengaruhi alam bawah sadar (subconscious) tentang apa saja yang hendak Anda 
katakan.” Dari kekuatan besarnya ini iblis menggunakan lirik musik untuk kepentingannya, 
melalui orang-orang dibalik layar dunia musik iblis sedang dan akan terus mempengaruhi 
manusia masuk Tatanan Dunia Baru, yaitu melalui lirik-lirik yang ia ciptakan secara terselubung 
di dalam dunia musik. Bisnis musik bukan hanya sekedar untuk meraup keuntungan besar, 
melainkan lebih dari itu. Melalui musik (liriknya) mereka sedang membawa penggemarnya 
agar dapat seperti mereka dalam berfikir dan menyatukan persepsi menuju Tatanan Dunia 
Baru. 

Musik adalah bagian dari kehidupan manusia, tapi berhati-hatilah dengan musik dunia, 
sebab isi dari musik dunia penuh dengan pesan-pesan tersembunyi iblis sebagai pribadi yang 
jenius dalam hal musik, ia selalu menyisipkan lirik-lirik perlawanan terhadap Allah termasuk 
menyisipkan pesan-pesan Tatanan Dunia Baru. Apa jadinya jika kita anak-anak Tuhan 
mendengarkan lagu-lagu dunia yang isinya ajakan menuju Tatanan Dunia Baru? Roh kita akan 
semakin hari semakin jauh dari Tuhan, dan jika roh kita sudah seperti itu maka akan menjalar 
kepada jiwa kita yang kemudian ke tubuh, kita akan menjadi orang yang sukar untuk 
mendengarkan kebenaran Firman Tuhan, tidak bisa berdoa, memuji dan menyembah lalu 
akhirnya yang terjadi adalah kita akan berbalik setuju pada setiap rencana iblis untuk menuju 
Tatanan Dunia Baru, sebab musik dunia biasanya mengusung isu perdamaian, cinta, 
kebahagiaan, dunia yang ideal dan jauh dari segala masalah yang sekarang kita hadapi 
(utophia), padahal itu semua hanya kamuflase untuk melawan Allah dan mempersiapkan 
masyarakat yang dipersatukan dalam Tatanan Dunia Baru. 

Di seluruh Perjanjian Baru, Alkitab memperingatkan kita agar kita jangan disesatkan. 
Jika seorang Kristen tidak akan pernah dapat disesatkan, maka Tuhan Yesus tidak akan pernah 
memperingatkan kepada kita “agar kita jangan disesatkan.” Bahkan Paulus dan Yakobus 
mengingatkan Gereja-Nya  bahwa:   
“Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesat-kan dan 
disesatkan.” (II Tim 3:13) 
Hati-hati saat mendengarkan musik 

Iblis, si pemberontak, sangat aktif memakai musik untuk melawan Allah. Ia memiliki 
skill yang luar biasa dalam hal musik, dan dengan skillnya ini ia membawa semua generasi 
umat manusia supaya menjauh dari Allah, dan pada akhirnya membawa manusia untuk 
memberontak kepada Allah yang benar.  

Musik Tatanan Dunia Baru telah masuk dan mempengaruhi dunia ini termasuk anak-
anak Tuhan. Ini merupakan tantangan yang sangat serius bagi keristenan, sebab jika tanpa 
pengetahuan yang benar akan musik dunia maka anak-anak Tuhan akan menjadi sasaran 
empuk antikris-antikris untuk masuk dengan leluasa ke dalam kehidupan kita. 

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari musik, musik ada sejak manusia ada di dunia 
ini, dan musik memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Dibalik kehidupan 
manusia yang tidak bisa lepas dari musik, ada satu hal yang tidak disadari oleh anak-anak 



Tuhan saat mendengarkan dan memainkan musik, yaitu kecenderungan menerima berbagai 
musik tanpa waspada, berbagai musik didengarkan dan disukai, bahkan sebagian lagi begitu 
mengidolakan musik, pemusik dan grup musik.  

Sebagai keahliannya, iblis sejak awal telah menggunakan musik sebagai alat untuk 
mencapai tujuannya. Ingat, musik memang berasal dari Allah, tapi kita juga harus ingat bahwa 
Lucifer adalah mahluk yang pandai dibidang musik. Musik sudah menjadi medan peperangan 
rohani antara terang dan kegelapan. Musik seumpama sebilah pisau tajam yang bisa sangat 
bermanfaat, namun juga dapat sangat berbahaya. Musik bisa membawa manusia pada 
penyembahan kepada Allah, namun musik juga dapat membawa manusia pada pemujaan iblis.  
Untuk menipu manusia (terutama anak-anak Tuhan) iblis tidak datang dengan wujud aslinya, ia 
datang dengan cara terselubung dibalik segala yang baik yang telah diciptakan Allah, termasuk 
musik. Musik yang tadinya baik pun iblis masuki areanya dengan menyisipkan pesan-pesan 
terselubung yang akan menipu manusia untuk mencapai tujuan iblis, dalam hal ini adalah 
tujuan iblis untuk mendirikan Tatanan Dunia Baru. Pesan-pesan tersebut bisa melalui visual 
(isyarat-isyarat terselubung, dekorasi, pernak-pernik dan sebagainya) dan melalui audio (lirik 
lagu, nada-nada khusus, subliminal message, hingga backmasking). 
 

Bersambung 
 

Backmasking messages adalah teknik dalam menciptakan dan mendengar pesan alternatif ketika 
sebuah musik diputar mundur. Saat diputar mundur, beberapa musik menghasilkan lirik lagu baru yang 
sama sekali berbeda dengan lirik lagu aslinya. 
 
Subliminal messages adalah teknik menyembunyikan pesan-pesan melalui gambar, tulisan, audio atau 
bentuk lainnya secara terselubung dan singkat. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rangsangan 
alam bawah sadar manusia. Sekalipun peran rangsangan ini sangat lemah, namun bila diterima secara 
terus menerus maka pesan-pesan tersebut akan sangat mempengaruhi prilaku manusia dikemudian 
hari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SICC, 14 – 16 Mei 2012 

 
WPA [ World Prayer Assembly ] 2012 

 

World Prayer Assembly 2012 (Pertemuan Doa Sedunia) bukanlah sebuah organisasi, 

tetapi  merupakan sebuah pertemuan doa bagi pemimpin Kristen dari berbagai gereja dan 
lembaga-lembaga Kristen di seluruh dunia untuk mencari rencana Tuhan bagi transformasi 
bangsa-bangsa. Ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia sebagai tuan rumah 
diselenggarakannya WPA 2012 pada tanggal 14-18 Mei 2012 yang bertempat di Sentul 
International Convension Center (SICC). WPA di Indonesia ini adalah pertemuan doa yang ke-II, 
dimana pertemuan pertamanya diadakan di Korea Selatan 28 tahun yang lalu, sehingga WPA 
kali ini dibantu oleh Korea Selatan, kita dan Korea Selatan menyelenggarakan acara ini sebagai 
tuan rumah bersama. 
 
Sejarah 

International Prayer Assembly (Pertemuan Doa Internasional) yang pertama diadakan 
di Korea pada tahun 1984 yang dihadiri sekitar 3.000 peserta. Pertemuan ini merupakan 
kekuatan dahsyat yang telah mempelopori kegerakan doa nasional maupun regional yang ada 
sekarang ini. Pertemuan ini merupakan sebuah 
pendorong bagi terbentuknya banyak jaringan nasional 
maupun internasional serta berbagai jenis kegiatan doa 
yang dipakai Tuhan untuk memberkati Gereja-Nya dan 
membawa transformasi bagi bangsa-bangsa.  
Setelah 28 tahun, kami percaya Tuhan memberikan 
kerinduan yang besar untuk mengadakan pertemuan doa 
internasional yang berikutnya yang disebut sebagai 
World Prayer Assembly (WPA).  
Tema WPA 

Tema WPA 2012 adalah “A New Wave is coming” (gelombang baru sedang datang). 
Tema ini diambil dari Hab 2:14. Nubuatan Habakuk menyatakan bahwa dimasa-masa 
kekacauan seperti yang dunia saat ini alami maka “bumi akan dipenuhi dengan pengetahuan 
tentang kemuliaan Allah seperti air yang menutupi dasar laut.” 

WPA 2012 ini merupakan batu loncatan untuk melihat janji Tuhan tergenapi seperti 
yang tertulis di dalam Hab 2:14. Kegerakan doa dan misi bergerak bersama seperti dua aliran 
sungai yang menjadi satu, terpadu dan mendukung satu dengan yang lain, merupakan cara 
digenapinya nubuatan dari para nabi-Nya.  
 



WORLD PRAYER ASSEMBLY 2012 (WPA 2012) 
Kegiatan WPA 2012 ini berupa seminar, berdoa, memuji dan menyembah Allah yang 

berpusatkan di dua tempat, yakni Sentul International Convention Center (SICC) - Bogor dan 
Gelora Bung Karno (GBK) - Jakarta. Kegiatan yang diadakan di SICC ditandai dengan konferensi 
yang dihadiri 9.000 peserta yang terdiri dari 63 negara di dunia dari berbagai macam 
interdenominasi gereja di Indonesia dan dunia. 
 
SICC, 14 Mei 2012 
Pdt. Bambang Widjaja - Kegerakan Rohani yang luar biasa 

Dalam acara pembukaan WPA ini, Pdt. Bambang Widjaja sebagai Ketua 
Panitia Nasional WPA 2012 membagikan 3 alasan yang mendasari terjadinya WPA, 
yaitu: 
1. Dunia saat ini memerlukan suatu intervensi ilahi.  

Hanya Tuhan yang mampu mengubah kemerosotan moral, spiritual dan sosial ekonomi 
yang melanda dunia saat-saat ini menjadi gelombang kebangkitan rohani yang membaharui 
tatanan kehidupan masyarakat. 
2. Pada dekade ini gerakan kesatuan gereja-gereja Indonesia dan dunia sedang bertumbuh 
secara luar biasa.  

Berbagai gereja aras nasional di Indonesia seperti Konferensi Waligereja Indonesia 
(KWI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-
lembaga Injili Indonesia (PGLII), Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia (PGPI) dan 
berbagai lembaga gereja lainnya beserta lembaga-lembaga keumatan seperti Full Gospel 
Business Men’s Fellowship International (FGBMFI), Jaringan Doa Nasional (JDN) dll telah 
bersehati mendukung terselenggaranya WPA. 
3. Saat ini sedang terjadi kegerakan rohani yang luar biasa di antara anak-anak Tuhan dan 
kaum muda di Indonesia. 

Gerakan ini yang menyebabkan gerakan doa lintas generasi bahkan mencakup tiga 
generasi yaitu anak-anak, kaum muda dan mereka yang berusia dewasa. 
 
John Robb - Mengapa harus diadakan WPA 

Ada 5 alasan mengapa WPA harus diadakan? 
1. Kemuliaan Tuhan memenuhi bumi dan menggenapi doa Tuhan Yesus untuk 
kesatuan tubuhnya (Hab 1:24). 
2. Biar WPA menjadi katalis yang menghubungkan dan memberdayakan misi dan 

dunia kerja secara global melalui doa secara bersama-sama dengan tindakan yang diilhami 
oleh Roh Kudus untuk mentransformasi dunia kita. 
3. Berjumpa dengan Tuhan dan dengan sesama supaya kita diperbaharui dalam hadirat-Nya 
dan menerima petunjuk-petunjuk-Nya untuk berdoa dan misi (Kis 13:1-3).  



4. Terhubung dengan orang-orang yang berdoa dan bekerja demi terciptanya transformasi di 
semua lingkup masyarakat. Saling belajar satu sama lain membangun hubungan yang teratur 
satu dengan lainnya. 
5. Mendorong generasi berikutnya untuk menjadi pemimpin terdepan bagi kegerakan doa dan 
misi global.  
 
SICC, 15 Mei 2012 
Brian Mills & Jason - Global Trends and How We Should Respond in Prayer (Hagai 2:6-8) 

Saat ini ekonomi dunia sedang diguncangkan secara politik dengan banyak 
hal. Untuk mengatasi itu semua kita sungguh-sungguh memerlukan hikmat dari 
Tuhan saja. Orang dunia tidak memiliki hikmat untuk memecahkan masalah ini. 
Ada beberapa issue yang harus kita hadapi sesuai dengan globalisasi yang ada, 

yaitu: 
1. Penyebaran Informasi secara global 

Penyebaran informasi ini bukan hanya terjadi di satu sudut terpencil saja, orang 
bergerak kemana-mana menyebabkan penyebaran informasi terkait satu dengan yang lainnya. 
Dan ini mempengaruhi pola kemiskinan global. Penyelundupan manusia, obat bius, 
perdagangan wanita, sex dan sakit penyakit terjadi dimana-mana. Melalui imigrasi Tuhan 
membawa bangsa-bangsa untuk masuk dan berada di depan pintu gerbang kita. Melalui 
penyebaran informasi global inilah menyebabkan terjadinya Arab Spring, pemberontakan di 
Arab dan keributan yang terjadi di London musim panas tahun lalu.   
2.  Lembaga kemanusiaan 

Ini adalah organisasi internasional yang keputusannya mengikat kepada anggota-
anggotanya seperti Lembaga kemanusiaan PBB, Bank Dunia, IMF, G8 & G20, WFF dan WHO.  
Kebanyakan institusi ini berdiri untuk kebaikan tetapi  memiliki pengaruh yang jahat. Seringkali 
mereka juga tidak sempurna. Keputusan yang mereka ambil sangat mempengaruhi dunia baik 
dalam kebaikan ataupun kejahatan. Kita harus berdoa agar kuasa Allah turun ke institusi-
institusi ini. 
3. Penyebaran kekayaan dan kemiskinan (Wealth and Poverty) 

Adanya jarak yang tertalu jauh antara orang yang kaya dan miskin, hal ini menyebabkan 
harta dan kekuasaan itu lebih terpusat hanya kepada segelintir orang saja. Sementara milyaran 
manusia tertinggal/ mengalami kemiskinan. Ada lebih dari 1 milyar manusia yang harus hidup 
dibawah kemiskinan, korupsi mendarah daging di seluruh dunia mulai dari pejabat yang paling 
rendah sampai tingkat yang lebih tinggi. 
4. Bencana (Disaster) 

Bencana alam bisa terjadi karena tsunami, gempa bumi, puting beliung dan banjir.  Bisa 
juga disebabkan adanya frekuensi pergeseran lempeng tektonik yang semakin hari semakin 
banyak. Akibat bencana alam yang terjadi maka banyak menimbulkan penyakit-penyakit.  
Bencana alam bisa diakibatkan karena kecerobohan manusia, biasa terjadi di negara-negara 
besar seperti polusi pabrik, pengundulan hutan dll. Akibat ini semua maka disimpulkan bahwa 



ada 150 juta yatim piatu di dunia, 42 juta orang yang menderita di perbatasan negara, 915 juta 
kelaparan dan kurang gizi.  

 
5. Penganiayaan (Persecution) 

Penganiayaan terjadi karena reaksi terhadap globalisasi. Penganiayaan agama biasanya 
dihubungkan dengan suatu agama tertentu, tapi itu hanya bagian kecil dari satu gambaran 
yang besar. Jika kita lihat, lebih banyak orang yang mati martir di abad 20 dibandingkan abad 
sebelumnya.  

 
Ed Silvoso - Transformasi marketplace melalui doa dan tindakan 

Ed Silvoso, President International Transformation Network Inc. melaui 
ayatnya dalam Mzm 2:8 “Mintalah kepada-Ku, maka bangsa-bangsa akan 
Kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi 
kepunyaanmu.” Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa apabila kita berdoa dan 

meminta kepada Tuhan bangsa-bangsa itu. Jika kita meminta agar bangsa-bangsa mengalami 
transformasi maka kita harus meminta kepada Tuhan untuk terjadinya transformasi dunia. 
Ada 5 paradigma penting yang harus kita lakukan untuk terjadinya transformasi nasional 
1. Kita dipanggil untuk memuridkan bangsa-bangsa.  
Mat 28:18-20 “Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 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.” 
2. Marketplace merupakan jantung hati suatu bangsa yang sudah ditebus oleh Tuhan dan 
kita harus kembali merebutnya 
Luk 19:10 “Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.”  
3. Setiap orang Kristen adalah hamba Tuhan dan sudah seharusnya menyembah-Nya 
Kol 3:23 “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk manusia.” 
4. Kita harus membawa Kerajaan Allah keluar dari pintu alam maut 



Mat 16:18-19 “Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang 
ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan 
Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa 
yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.” 
5. Transformasi nasional harus secara nyata melakukan pengentasan kemiskinan secara 
sosial (Why 20) 
 
SICC, 16 Mei 2012 
The Great Wall of Prayer 

China mendirikan sebuah tembok besar doa. Ini adalah lambang kegerakan doa 
terbesar  di sepanjang sejarah China untuk menyiapkan misi akhir jaman. Pada waktu tembok 
besar ini didirikan di China ini bukan untuk turis berjalan-jalan, melainkan untuk berperang itu 
dibangun untuk pertahanan sekaligus penyerangan.  
Sama halnya dengan keadaan saat ini dimana semua bergantung sepenuhnya kepada Roh 
Kudus untuk menyerukan sangkakalanya untuk gereja di akhir jaman bangkit memenuhi visi 
bahwa satu dunia satu impian yaitu untuk menyiapkan jalan bagi datangnya Raja kemuliaan.  
Ada 4 panggilan untuk gereja akhir jaman: 
1.  Panggilan kepada semua 

Tuhan menggunakan gerakan doa lain untuk menyelesaikan misi terbesar ini yaitu 
menjangkau yang paling sedikit, terbelakang dan sangat sedikit di dunia ini. Ini waktu bagi 
orang-orang China untuk  mengakhiri pertandingan ini.  
2.  Panggilan untuk jatuh 

Penggilan untuk jatuh adalah penyerahan total kepada dia, mendengarkan suara-Nya 
bukan bagi pelayanan kita sendiri. Dan gerakan doa ini memanggil pelayanan-pelayanan di 
China untuk menyerahkan sepenuhnya kepada-Nya. Dan kita bersama-sama mencari Tuhan 
dan berbalik dari jalannya yang jahat biar Tuhan mendengarkan doa kita dari surga dan 
mengampuni dosa kita. 
3.  Panggilan untuk dinding  

Untuk membangun dinding doa 24 jam di China dan bukan hanya untuk China saja, 
tetapi di Hongkong, Taiwan dan juga jalur sutera ke Asia tengah sampai ke Yerusalem. Kita 
berhubungan satu dengan yang lain sama untuk berperang. 
4. Panggilan untuk berperang 

Memanggil gereja China untuk maju pertama-tama dengan lutut kita dulu, nabi 
memanggil kita untuk berperang, membangkit-kan para pahlawan yang gagah perkasa, dan 
biarlah para pejuang bangkit. Jadi orang China siap menerima pemberitaan Injil di jalur sutra 
kembali ke Yerusalem.  
 
Jerome Ocampo - Panggilan bagi generasi pahlawan 

Tuhan telah menganugerah-kan suatu generasi yang dahsyat. Mzm 24:1-6 mengatakan 
bahwa ada satu generasi dimana mereka akan mencari wajah Tuhan. Setiap generasi memiliki 



DNA nya sendiri dan memiliki karunianya sendiri.  Generasi yang bangkit hari-hari ini adalah 
generasi para pahlawan. Apa yang terjadi dengan generasi pahlawan ini? itu seperti mimpi 
buruk. Ada seorang Prof. Philip G. Zimbardo mengatakan bahwa tidak ada pembunuh yang 
lebih mematikan daripada isolasi, itu menghancurkan pikiran dan hati, kalau Saudara 
mengisolasi seseorang itu akan mati. Itu adalah sumber dari segala pembunuhan, 
pembantaian, perkosaan, semua kejahatan sosial. Kalau Saudara mengisolasi sebuah gereja 
maka gereja itu akan mati, kalau Saudara mengisolasi satu bangsa bangsa itu akan mati. Tapi 
jika Saudara mengisolasi satu generasi, maka visinya Tuhan akan mati. 

Sebuah data mengenai peperangan menentang anak laki-laki dan perempuan, yaitu:  
Aborsi 43.8 juta/tahun dan 1 orang diantara 5 kehamilan. Mempekerjakan anak di bawah 
umur 126 juta anak laki dan perempuan, anak jalanan lebih dari 10 juta, kekerasan seksual 150 
juta perempuan dan 73 juta laki-laki, 250 ribu anak kecil yang menjadi tentara kecil, 
kekurangan gizi 600 juta untuk Asia dan Afrika saja, yatim piatu 15 juta karena penderita aids 
saja, prostitusi anak 1.1 juta di Asia, angka bunuh diri remaja 1 juta/tahun untuk usia 15-34 
tahun, dan bunuh diri merupakan penyebab terjadinya kematian global. Angka itu lebih tinggi 
dibandingkan dengan angka peperangan atau konflik senjata. Ini artinya kita berada dalam 
mimpi buruk.  Generasi kita sedang diserang habis-habisan oleh setan yang tidak suka/ 
membenci generasi ini. Generasi ini adalah generasi yang memiliki DNA yang mencari Tuhan. 
Setan tidak mau melukai Saudara, dia mau membunuh Saudara.  
 
GELORA BUNG KARNO, 17 Mei 2012 

Puncak acara diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada tanggal 
17 Mei 2012 yang secara khusus dibuka oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 
(Menkokesra) Bapak Agung Laksono sekaligus menandai dimulainya doa bersama secara 
serentak di seluruh dunia.  
Dalam sambutannya Menkokesra menyam-paikan rasa syukur dan berterima kasih atas 
kedatangan lebih dari 2.000 pendoa yang berasal dari 86 negara dan total lebih dari 2 juta 
pendoa di seluruh dunia. “Secara khusus mereka berdoa bagi Indonesia Baru dengan 
kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh lebih baik, sejahtera, adil dan makmur,” 
ujarnya. 

Puncak acara ditandai dengan doa bersama secara serentak yang diikuti sekitar 100 
ribu orang Kristen dari berbagai gereja, denominasi, suku bangsa yang berbeda tetapi mereka 
tetap bersatu hati 
memenuhi stadion 
kebanggaan bangsa 
Indonesia itu. Mereka 
bersatu hati 
bergandengan tangan 
untuk mendoakan 



bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik.  
Acara doa bersama ini tidak hanya diselenggarakan di Jakarta juga, tetapi dilaksanakan 

bersama-sama lebih dari 373 kota di Indonesia secara serempak. Acara ini juga disiarkan 
langsung melalui streaming maupun melalui GOD TV dan Life Channel yang disaksikan oleh 
orang-orang Kristen lainnya di 220 negara di dunia yang tersambung secara langsung melalui 
dua saluran satelit dengan momen doa di Gelora Bung Karno. Di Indonesia sendiri, umat 
Kristen berdoa bersama secara serentak di 373 kota di Indonesia yang tersambung melalui 
jaringan televisi. 

Menurut Pdt. Dr. Bambang Widjaja, selaku Ketua Panitia, melalui acara ini diharapkan 
terjadinya gelombang baru kebangkitan rohani di Indonesia dan seluruh dunia. Kebangkitan itu 
hanya akan terjadi apabila seluruh umat Allah bekerjasama dalam kerendahan hati 
menghadirkan Kristus di tempat dimana mereka berada. 

Kegiatan ini jarang sekali terjadi di dunia. Dalam sejarahnya, hari doa akbar sedunia ini 
pernah sekali diadakan di Korea Selatan pada tahun 1984 dengan nama International Prayer 
Assembly (Pertemuan Doa Internasional) yang dihadiri oleh 3.000 peserta. 

Pada acara ini juga dilakukan penyalaan obor yang diestafetkan dari perwakilan Korea 
Selatan kepada Indonesia dan perwakilan 6 benua. Penyalaan obor ini sendiri melambangkan 
penyalaan api doa yang tidak akan pernah padam untuk Indonesia yang diestafetkan oleh 
Korea Selatan dan dari Indonesia api itu dibawa ke bangsa-bangsa agar seluruh bumi penuh 
dengan Kemuliaan Allah seperti air yang menutupi lautan.  
 
Jerome Ocampo - Generasi yang mengubah masa depan  

Kita harus memiliki perubahan cara pikir untuk generasi yang akan 
datang. II Raj 21-22 menceritakan tentang Manasye yang berusia 12 tahun 
ketika dia menjadi raja, dia sangat muda, tapi dia adalah raja yang paling jahat 
di Israel dan kita mungkin akan bertanya siapakah Manasye ini? Sebenarnya dia 
adalah anak dari raja Hizkia, seorang raja yang baik. Bagaimana bisa, seorang 

raja yang baik menghasilkan seorang raja yang jahat dari Israel? 
Contoh lain di dalam II Raj 22 Yosia menjadi raja pada usia 8 tahun, dia adalah raja yang baik, 
dia bahkan mengubah Israel, tetapi anaknya adalah seorang raja yang sangat jahat.  
Kesalahan yang Yosia lakukan dan kesalahan yang Hizkia lakukan itu sama, yaitu: mereka 
memberikan kebebasan kepada generasi dibawah mereka tetapi tidak pernah mempersiapan 
mereka untuk kebebasan itu. Kekuatan dan kuasa dari satu generasi itu bukan terdapat di 
dalam demonstrasi kuasa dan mujizat yang bisa dikerjakan tetapi di dalam apakah mereka bisa 
mentransferkan urapan tersebut ke generasi berikutnya atau tidak.  
Selama beberapa dekade terakhir, gereja telah menjadi sangat miskin sekali untuk 
meneruskan urapan tersebut. Sebagai contoh: kita punya gerakan revival di Wales, tetapi 
setelah itu gerakan itu mati karena tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Iblis berhasil 
mengisolasi generasi di Wales ssehingga tidak ada penerus kegerakan tersebut. 



Mal 4:5-6 “Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari 
TUHAN yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada 
anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul 
bumi sehingga musnah.” 
Ini bukan berbicara tentang tanda-tanda yang ajaib, bukan tentang Elia memanggil api dari 
langit, tetapi Elia ini memiliki kemampuan menggabungkan 2 generasi ini. Apa yang terjadi jika 
2 generasi ini tidak digabungkan? Hak 2:10 menuliskan bahwa akan muncul satu generasi lagi 
yang tidak mengenal Tuhan.  
Kita bisa meneruskan gereja tetapi sangat sulit mentransfer api Tuhan kepada generasi 
berikutnya. Kita harus merubah cara kita berfikir, kita pulang dan mulai mematikan diri sendiri 
untuk generasi berikutnya dan kita akan hidup untuk tujuan di generasi berikutnya.  
Kita sebagai orang tua harus mau hidup bagi destiny anak-anaknya. Dimanakah anak-anak 
yang mau hidup untuk kehormatan orang tuanya? Itulah sebabnya di dalam Yoel 2:28 
menekankan hubungan antara ayah dan anak. Anak-anak sekarang tidak pernah mendapatkan 
penglihatan/ visi karena orang tua tidak lagi memimpikan visi mereka. Dimulai dari sesuatu 
yang positif, diakhiri dengan sesuatu yang positif, tapi tengahnya terserah mereka apa yang 
mereka akan lakukan. Amin  
 
 

Sumber :  
- www.wpa2012.org;  

- www.jdn.or.id;  
- www.hmministry.com   

 


