
 



 
Pesan Gembala 
 

UNITY adalah KUNCI PENUAIAN dan TRANSFORMASI 
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." 
 

Shalom,  
Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-murid-

Nya melalui 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.” Setelah Dia mengatakan demikian, maka terangkatlah Dia disaksikan oleh murid-murid dan 
awan menutupi-Nya dari pandangan mereka. Saat mereka menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua 
orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka “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.” 

Dari ayat ini kita sangat yakin, kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-
murid-Nya maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga juga pasti murid-murid-Nya. Kalau 
Saudara adalah murid Tuhan Yesus, berarti Saudaralah yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga. 
Haleluya.  

Murid-murid kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan 
dicurahkan. Janji ini sama dengan janji Bapa yang diberikan kepada kita hari-hari ini. Memasuki tahun 
2012, “Tahun ini adalah Tahun Perkenanan Tuhan. Multiplikasi dan Promosi terjadi karena 
Perkenanan Tuhan. Mujizat masih ada!” 

Tahun ini adalah tahun dimulainya penuaian jiwa besar-besaran oleh karena Roh Kudus yang 
dicurahkan luar biasa. 
KEMULIAAN TUHAN MEMBAWA UNITY 
Apa yang dilakukan murid-murid pada waktu itu? 
• Seratus dua puluh murid pergi ke Yerusalem, mereka mengambil satu tempat yang disebut kamar 
loteng (upperoom) di Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama 
siang dan malam. (Kis 1:12-14)  
• Tiba-tiba terdengarlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh 
rumah, dimana mereka duduk; dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang 
bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. 
Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang 
diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Dan itu adalah bahasa roh! (Kis 2:1-
4).   
• Setelah itu mereka menjadi saksi Yesus yang luar biasa, mereka menjungkirbalikkan dunia, penuaian 
jiwa yang besar terjadi.  
• Apa yang mereka lakukan setelah Roh Kudus memenuhi mereka? Mereka semua tetap bersatu/ 
unity. Kis 2:44 “Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan 
mereka adalah kepunyaan bersama.”  
• Mereka memiliki gaya hidup seperti yang tertulis dalam Kis 2:45 “dan selalu ada dari mereka yang 
menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan 
masing-masing.”  

Pengertian ayat di atas adalah bahwa ada dari mereka yang masih memiliki harta sebagai 
miliknya sendiri, tetapi mereka menjualnya supaya mereka bisa memberikan kepada mereka yang 
berkekurangan. Di ayat selanjutnya dikatakan, “... tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara 



mereka; ...” (Kis 4:34). Karena yang berlebih memberi kepada mereka yang berkekurangan! Menjadi 
saksi Yesus artinya tidak bisa melihat saudaranya berkekurangan, sebab dia pasti akan memberi! 
 
CHANGE DESTINATION - UNITY - TRANSFORMASI 

Beberapa tahun ini Tuhan membukakan melalui gereja ini, pelayanan yang berkoneksi dengan 
dunia secara luar biasa. Dalam tempo 2 tahun terakhir Tuhan bukakan semuanya. Kita bisa melihat 
bagaimana Tuhan memberkati gereja kita. Malahan Gembala Pembina bertanya, “Tuhan, saya ini tidak 
bisa apa-apa, kalau bukan Tuhan mana mungkin!” Dan Gembala Pembina tidak tahu bagaimana 
caranya menuntun gereja ini ke depan, kalau bukan Tuhan yang memimpin.     

Setahun terakhir ini, Gembala Pembina lebih banyak berada di menara doa dan berdoa, 
“Biarlah setiap Saudara dan saya yang sebentar lagi akan diberkati berlimpah... limpah... limpah, lebih 
banyak di menara doa bersama Tuhan Yesus.” 

 Salah satu puncak acara WPA adalah penyalaan obor kesatuan di Gelora Bung Karno. Dua 
belas dari orang yang dipilih untuk menyalahkan obor tersebut 6 orang mewakili 6 benua dan mereka 
bukan orang Indonesia. Tetapi 6 orang lainnya adalah orang-orang Indonesia, di mana 4 diantaranya 
mewakili aras-aras nasional yaitu Katholik (KWI), PGI, PGLII dan PGPI, tetapi 2 orang sisanya adalah Pdt. 
DR. Ir. Niko Njotorahardjo dan Ev. Daniel Panji dari Jaringan Doa Nasional.  

Kalau Gembala Pembina tidak ada masalah dengan gereja-gereja lain dulunya, mungkin 
Gembala Pembina tidak terlalu merasakan sesuatu yang luar biasa pada waktu menyalakan obor, tetapi 
mengingat masa lalu kita; Gembala Pembina hanya bisa menangis pada waktu menyalakan obor 
kesatuan tersebut. Mengapa? 
 
1. CHANGE DESTINATION 

Di masa lalu kita adalah gereja yang paling dijauhi oleh gereja-gereja lain. Pada tahun 2002, ada 
seorang pendoa syafaat yang mendapatkan satu penglihatan tentang Gembala Pembina. Dalam 
penglihatan itu Gembala Pembina sedang berada di satu stasiun dengan memakai jas. Tiba-tiba ada 
satu suara yang berkata “Change Destination!... Change Destination!” Pada waktu itu ada suara yang 
berbicara kepada Gembala Pembina bahwa akan ada satu perubahan dalam pelayanan Gembala 
Pembina.  Ini merupakan satu pesan dari Allah yang sangat mendasar dan mungkin sulit untuk dihadapi 
dan dilakukan.  

Gembala Pembina hanya menunggu dan menunggu kapan, sampai suatu hari di mana 
kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi satu, seperti yang disebutkan dalam Yoh 17:20-23 itu 
turun. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Gembala Pembina, “Niko, sebetulnya kamu ini sombong!.. 
kamu arogan...!” Mendengar ini semua Gembala Pembina hanya bisa menangis di hadapan Tuhan 
sambil berkata, “Tuhan, ampuni saya... ampuni saya...! Apa yang harus saya perbuat, Tuhan?”  

Ada 2 hal yang Tuhan mau Gembala Pembina lakukan, yaitu: 
• Turunkan nama gereja yang kamu bangga-banggakan. 
• Kamu datang kepada gereja-gereja dan kamu minta maaf kepada mereka. 

Setelah Gembala Pembina melakukan kedua hal ini, tiba-tiba Roh rekonsiliasi atau Roh yang 
membuat kita menjadi satu atau kemuliaan Tuhan itu turun atas Indonesia. Gelombang doa atau roh 
itu turun atas Indonesia secara luar biasa. Di tengah-tengah itu Tuhan berbicara tentang transformasi 
untuk Indonesia, “Indonesia akan mengalami transformasi!” Itulah yang terjadi pada tahun 2003.  
 
2. UNITY 
  Sebuah surat kabar Kompas, 02 Juni 2012 menuliskan “Kita Harus Hidup Bersama!” dan itu 
pernyataan dari para pemimpin. Haleluya! Memang negara kita disebut ‘Bhinneka Tunggal Ika’ atau 
‘Unity in Diversity.’ Itu memang sesuatu yang sudah Tuhan taruh! Kalau itu terjadi, dimulai dengan 
anak-anak-Nya yang bersatu; Indonesia akan diberkati luar biasa, dan artinya Saudara juga akan 
diberkati secara luar biasa! 

Tahun 2006, Tuhan memberikan kepada gereja ini pelayanan dalam healing. Sehingga sekarang 
ada yang dinamakan Healing Movement Ministry (HMM). Pada waktu Tuhan hanya berbicara kepada 



Gembala Pembina, “kamu pergi ke kota-kota, kumpulkan gereja-gereja di kota itu dan ajak gereja-
gereja itu untuk membawa orang-orang miskin, orang sakit, 
orang yang tidak punya uang untuk ke dokter dan orang yang 
tidak punya pengharapan sebab Aku akan menyembuhkan 
mereka!” 

Gembala Pembina sudah melihat dengan mata sendiri, 
ribuan orang sakit yang disembuhkan seketika oleh Tuhan. Yang 
lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang 
sakit kanker dan tumor disembuhkan seketika oleh Tuhan dan 
juga penyakit-penyakit lainnya. Itu semua karena kita unity.  

 
Ada 3 hal yang membuat ini semua bisa terjadi, yaitu: 

• Unity dalam Tubuh Kristus 
Kita berjejaring dengan mereka dan kita dianggap sebagai ‘bapak’ oleh mereka yang disebut 

dengan hamba-hamba Tuhan Garis Depan yang berjumlah ± 9.000 orang dari sekitar 240 denominasi 
dan mereka bersama-sama bergandengan tangan. Kalau dulu persekutuan hamba-hamba Tuhan Garis 
Depan tidak percaya kepada Gembala Pembina, sekarang mereka sangat percaya kepada Gembala 
Pembina.  
 • Unity dengan Saudara-saudara non Kristen 

Di saat mengadakan KKR dimana-mana, mereka dengan senang hati datang. Mereka duduk 
bersama dan setelah itu kita akan makan bersama-sama. Umat yang mau datang pun dipersilakan. Ada 
unity di sini! Dan hari-hari ini penuaian jiwa beribu-ribu laksa itu benar-benar terjadi! 
• Unity dalam keluarga   

Jika dalam keluarga ada unity, maka Mzm 128 yaitu berkat atas rumah tangga pasti terjadi 
dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan Yesus sendiri berkata 
dalam Mat 18:19-20 “Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya apa 
yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang 
kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi Aku 
berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini 
sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan 
dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau 
tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-
tengah mereka.” 

Artinya, jika dalam sebuah keluarga ada 2 orang sepakat minta apa pun juga, maka permintaan 
mereka akan dikabulkan! Apa yang Saudara perlukan hari-hari ini! Ini adalah hari perkenanan Tuhan, 
mari Saudara perkatakan sendiri apa kebutuhan Saudara, tetapi ingat harus sepakat!. Sebab kalau 
Saudara sepakat, maka apa pun yang Saudara perlukan... apa pun yang Saudara butuhkan, Tuhan 
berjanji dan menjamin, pasti dikabulkan. 

 
Beberapa hal tentang unity 

• Elia. Waktu Elia menobatkan suatu bangsa. Bangsa Israel pada waktu itu sedang menyembah Baal, 
tapi Elia disuruh Tuhan untuk membuat bangsa itu bertobat. Apa yang dilakukan oleh Elia? Pasti berdoa. 
Doa Elia itu yang menurunkan api Tuhan sampai bangsa Israel bertobat. Namun sebelum itu apa yang 
Elia lakukan? Dia membuat mezbah dari 12 batu. Dua belas batu berbicara tentang 12 suku Israel yang 
disatukan. 
 
• Di dalam Kis 15:16-17 Tuhan Yesus berkata bahwa “Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan 
kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan Kubangun kembali dan akan 
Kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, 
yang Kusebut milik-Ku demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini..” Tuhan Yesus 



merestorasi Pondok Daud supaya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. 
Apa itu Pondok Daud? Doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam.  
 
• Di dalam Why 5 dikatakan bahwa ketika 24 tua-tua di surga menyanyikan satu nyanyian baru, di 
tangan yang satunya memegang kecapi dan ditangan satunya memegang cawan emas yang penuh 
dengan kemeyan, ini berbicara tentang doa orang-orang kudus. ‘Cawan’ berbicara tentang doa dan 
‘kecapi’ berbicara tentang pujian penyembahan. Jadi ini semua berbicara tentang doa, pujian dan 
penyembahan yang disatukan. ketika ini terjadi maka terdengarlah beribu-ribu laksa orang memuji-
muji Tuhan artinya terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa. 
 
• Yoh 17:20-23 “Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang 
percaya kepada-Ku oleh pemberitaan mereka; supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti 
Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya 
dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Dan Aku telah memberikan kepada mereka 
kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah 
satu: Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar 
dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama 
seperti Engkau mengasihi Aku.” Tuhan Yesus telah memberikan kemuliaan-Nya kepada kita supaya kita 
menjadi satu. Kalau kita menjadi satu maka dunia akan tahu bahwa Yesus Kristuslah Tuhan Tuhan. 
Kalau kita menjadi satu karena Kemuliaan Tuhan turun, maka setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah 
mengaku Yesus adalah Tuhan.  
 
• Suka tidak suka, mau tidak mau, gerejanya pasti unity. Selama ini, apakah kemuliaan Tuhan sudah 
turun? sudah, tetapi hanya di level yang belum membuat kita menjadi satu. 
Janji Tuhan kepada kita dan semua hamba-hamba Tuhan adalah Dia akan mencurahkan suatu 
gelombang yang baru “The New Wave”, gelombang ini yang akan membuat kita menjadi satu/ unity.  
 
• Dulu setelah WPA I, kita unity karena ada masalah yang sama yaitu perang Korea Utara - Korea 
Selatan, dan adanya penganiayaan maka kita menjadi unity, tetapi unity ini tidak berjalan lama. Alm. 
Pdt. Dr.  Eka Dharmaputera berbicara bahwa unity yang terjadi karena penganiayaan biasanya tidak 
tahan lama, tetapi yang langgeng kalau Kemuliaan Tuhan turun. 
  

Bayangkan betapa dahsyatnya ‘the power of unity’ itu. 
Unity itu baik tetapi yang  menjadi masalah adalah unity itu 
untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kepentingan golongan 
saja/ diri sendiri? Seperti dalam kisah Menara Babel “Mereka 
ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini 
barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang 
apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak 
akan dapat terlaksana.” Ini adalah contoh unity yang tidak 
dikehendaki Tuhan. Bagaimana Tuhan menghancurkan unity yang seperti ini? Bahasa mereka 
dikacaubalaukan dan mereka diserakkan oleh Tuhan ke seluruh bumi. Hal ini bisa terjadi pasti karena 
salah satunya lupa bahwa yang mereka buat itu bukan untuk Kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan 
golongan, gereja dan denominasi. Yang perlu kita ingat adalah apapun juga juga yang kita lakukan 
semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Jika Saudara diberkati Tuhan, ingatlah bahwa semuanya itu 
untuk kemuliaan Tuhan.  
    
3. TRANSFORMASI 

Sebenarnya di tahun 2005, Indonesia sudah menjadi negara yang collapse. Ada sebuah buku 
yang berjudul “Collapse” yang ditulis oleh Jared Diamond. Di dalam buku itu dituliskan bahwa ada 5 
parameter yang kalau dialami oleh sebuah negara dalam tingkatan tertentu; maka negara itu secara 



teknis sudah bangkrut. Dan Indonesia masuk ke dalam keseluruhan ‘persyaratan’ itu! Jadi di tahun 
2005, sebenarnya Indonesia secara teknis sudah collapse, tetapi mengapa tidak? Jawabannya karena 
ada doa, pujian dan penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity. Haleluya! 

Jika Saudara melihat pertumbuhan Indonesia sampai dengan hari ini, maka transformasi benar-
benar terjadi ini, tetapi yang luar biasa, menurut analisa Indonesia tidak mudah terkena dampak resesi 
tersebut. Mungkin Indonesia akan mengalaminya juga, tetapi tidak sehebat negara-negara lain. Kita 
percaya bahwa ini semua karena perkenanan Tuhan untuk Indonesia.  
 
MY HOME 

Apa yang harus kita kerjakan ke depannya sebagai saksi Yesus? 
• Saudara harus menjadi gereja yang berdampak terhadap lingkungan. 
• Saudara harus menjadi gereja yang ramah terhadap lingkungan. 
Mulai hari ini, jadilah saksi Yesus. Paling tidak Saudara berdoa untuk lingkungan Saudara. Untuk 
lingkungan RT, RW, Kelurahan dan tempat di mana Saudara bekerja, doakan!. Adopsi jalan-jalan di 
sekitar Saudara yang kita sebut dengan MY HOME! 
Jika Saudara lakukan ini semua, maka Saudara menjadi saksi Yesus dan dunia akan dijungkirbalikkan. 
Tuhan Yesus akan melindungi kita semua, asal kita mau mengikuti perintah-perintah-Nya. Amin. (Sh) 
 

 
 
   

Pesan Gembala, Pdt. DR. Ir. Niko Njotorahardjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Seri Akhir Zaman Bagian ke – 36 

Menuju Tatanan Dunia Baru 
( Bagian 9 “Musik” 3) 

 
III. PESAN MELALUI VIDEO KLIP 

Setiap kita melihat video klip dari para pemusik dunia dan dunia hiburan (entertainment), kita 
akan menyaksikan sebuah tontonan yang sebenarnya penuh dengan dunia okultisme dan penggunaan 
simbol-simbol setan. Apakah Anda setuju atau tidak dengan pernyataan tersebut, akan tetapi jika kita 
mau jujur maka saat kita melihat video-video klip musik dan dunia hiburan menurut kaca-mata Alkitab 
maka kita tidak dapat menyangkal bahwa simbolisme panggung (stage), latar, pakaian, perhiasan, 
dandanan, tato, tata cahaya, simbol-simbol tangan dan sebagainya telah dipenuhi oleh simbol-simbol 
satanisme, penghinaan terhadap Yesus Kristus dan simbolisme Tatanan Dunia Baru. Tapi kita tidak akan 
membahas simbol-simbol satanisme secara keseluruhan, yang kita akan bahas kali ini hanya yang 
berhubungan dengan simbolisme Tatanan Dunia Baru. 

Perhatikan gambar cuplikan dari video 
klip “Where Have You Been” di bawah ini, 
Rihanna dan para dancer-nya memperlihatkan 
pesan terselubung yang diperlihatkan tidak 
lebih dari 1 detik saja, mereka membuat 
formasi mata satu.  

Saat kita melihat sebuah video klip dari 
lagu dunia, terkadang kita tidak memperhatikan 
bahwa sebenarnya terdapat banyak simbol 
satanisme yang begitu singkat diperlihatkan 
oleh para artis musik. Gerakannya begitu cepat, namun benar-benar membentuk “sesuatu” yang 
sangat jelas. Seperti yang Rihanna perlihatkan, sangat-sangat singat untuk diperhatikan, namun 
pesannya kuat, bahwa mereka sedang mempertontonkan si “mata satu” yaitu Lucifer. Perhatikan 
cuplikan video musik Rihanna di bawah ini (Foto 6). Ini hanya sebagian kecil yang dapat ditampilkan, 
namun dari cuplikan tersebut kita mengetahui bagaimana Rihanna begitu konsisten memperlihatkan 
simbol-simbol Tatanan Dunia Baru melalui lambang-lambang Illuminati dan satanisme.   
Video musik adalah suatu cara bagi para artis untuk menunjukkan kepada fans bagaimana cerita dari 
lagu mereka. Tetapi belakangan video klip bukan sekedar cerita, sebab dalam setiap klip yang dibuat 
selalu disertakan simbol-simbol terselubung yang jika dimengerti mengandung arti yang sangat 
menjijikan. Dari simbol-simbol tersebut dapat diketahui bahwa iblislah dibelakang lagu-lagu yang 
dibawakan oleh para artis.  

Rihanna adalah salah satu artis yang sangat sering menunjukkan simbol-simbol Tatanan Dunia 
Baru dalam video klipnya. Ia sudah tidak merasa malu lagi jika harus melakukan hal-hal menjijikkan saat 
berada di atas panggung atau pada video klipnya, seperti menunjukkan simbol-simbol tanduk iblis 
dengan jarinya, melakukan simbol-simbol Illuminati, mata satu, segitiga, hingga simbol-simbol 
penyimpangan seks dan masturbasi di atas panggung seperti yang dilakukannya saat di O2 Area London 
(5-Okt-2011), berciuman dengan Britney Spear (lambang hubungan sesama jenis/lesbian) saat acara 
Billboard Music Award 2011 dan berciuman dengan Madonna di acara yang sama pada tahun 2003. 
Sebenarnya masih banyak penyimpangan yang Rihanna lakukan yang tidak dapat disebutkan dan 
ditampilkan gambarnya di Buletin ini. Namun intinya adalah bahwa artis musik dunia (dalam contoh 
adalah Rihanna) adalah alat iblis untuk membawa masyarakat dunia menerima Tatanan Dunia Baru dan 
menjadikan dunia sebagai Sodom  menjelang kedatangan Tuhan yang ke-dua kali. Mengapa Sodom?  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rihanna sangat konsisten mengguna-
kan simbol-simbol Illuminati dan satanisme.  
1. Rihanna Penampilan saat 

2008, London; 2. Penampilan saat pengumuman 
pemenang 2012; 3. Penampiran di 

, London; 4. Rihanna; 6. 
Salah satu gambar yang diambil dari video klip S&M 
Rihanna, terlihat sorotan projektor yang berupa tulisan-
tulisan seperti : . . Ini mengandung arti bahwa lirik 
lagu, gerak dan tari hingga video klip Rihanna banyak 
mengandung unsur penyimpangan seksual, bahkan ia 
tidak segan-segan melakukan hal-hal tabu di atas 
panggung atau didalam video klipnya; . 

atau “Rihanna kambing,” yang dimaksud bukanlah 
binatang kambing, melainkan kepala kambing  
yaitu lambang dari Lucifer (gambar 5), jadi Rihanna 
adalah titisan Lucifer; Dari kata-
kata ini sudah tidak diragukan lagi bahwa Rihanna adalah 

yaitu putri yang akan meneruskan 
“perjuangan” Illuminati untuk membawa manusia pada 
Tatanan Dunia Baru; 7,8 dan 9: Rihanna memperlihatkan 
simbol-simbol Baphomet (kepala kambing lambang 
Lucifer) melalui bando, rambut dan isyarat tangan.

Brit Award 

American Idol 2012 
Wireless Festival Official website 

“SEX”

“Rihanna the 
goat” 

Baphomet

“Princess of Illuminati,” 

“putri Illuminati” 

A

B

C. 

A. SEX 
B. Rihanna the goat 

C. Princess of Illuminati 

7 8 9



 

 
Lihat di edisi berikutnya.  

1. Simbol Segitiga 
Simbol Tatanan Dunia Baru pertama yang akan kita selidiki dalam video klip para artis musik 

adalah set segitiga. Set ini bisa berupa stage (set panggung), klip (set ruang/studio dalam video klip) 
hingga simbol-simbol yang diperagakan dan 
digunakan oleh para artis 

Perhatikan set panggung di samping ini. Itu 
adalah panggung konser Glastonbury (2011), set 
panggung dibuat sangat mirip dengan piramida 
terpancungnya Illuminati, apakah ini suatu 
kebetulan? Tidak mungkin, seperti foto-foto yang 
dapat kita lihat di halaman 10 menunjukkan bahwa 
penggunaan lambang piramida pada set panggung 
atau dekorasi video klip memang umum digunakan 

oleh para pemusik dunia, yang menunjukkan bahwa memang mereka sedang mempertunjukkan simbol 
segitiga dari Illuminati dan Tatanan Dunia Baru. Set setigita ini dibuat bukan karena para artis 
menginginkan set seperti itu, tapi ini adalah “pesanan” dari orang-orang dibalik layar dunia musik dan 
hiburan yang memiliki agenda khusus. Mereka adalah para anggota dari illuminati dan Freemason yang 
sedang menunjukkan jati diri mereka (secara rahasia) untuk mempromosikan Tatanan Dunia Baru 
melalui industri hiburan. 

Simbol segitiga dalam dunia musik diambil dari bentuk piramida lambang Illuminati, simbol ini 
juga digunakan dalam lambang negara Amerika Serikat bagian belakang dan ada di mata uang 1 dolar 
AS. Simbol segitiga di dunia musik memang hanya sebuah simbol, yaitu simbol para petinggi musik 
dunia yang sedang memperlihatkan jati diri mereka melalui salah satu simbol mereka, yaitu segitiga.  
 

All seeing eye, 
all seeing eye

Selain memperlihatkan lambang segitiga 
Rihanna juga konsisten memperlihatkan lambang , 
mata satu dan mata satu dalam segitiga, baik dalam foto, sampul 
majalah dan kesempatan-kesampatan lainnya. 



 
 
 

1. Set panggung MTV Video Music Award 2011; 2. Latar belakang 
panggung AJL ( ) ke-24, Malaysia; 3. Set lampu 

 (2011); 4. Rihanna, penampilannya saat final ; 
5. Beyonce, penampilannya saat konser 2011; 6. Beyonce, saat 
penampilannya di Lile, Prancis (2011); 7. Daft Punk, saat penampilannya di 

, Jepang; 8. 2NE1, (2012); 9. Video klip Super 
Junior, (2009); 10. Dady Yankee’s,  (2010).

Anugrah Juara Lagu Sydney 
Vivid Festival “American Idol”

Glastonbury 

Daftfunk Fest
“It’s you” “Descontrol”

“I am the best” 

Video klip : 1. 2NE1, (K-pop); 2. GP Basic,  
 ; 3. The Ting Tings, ; 4. 

; 5. ; 6. Lady Gaga, 
; 7. Doda Rabczewska (Polandia); 8. 

; 
9. ; 10. 

; 11. ; 12.
; 13. 

, ; 14. 

“I am the best” 
“Game” “Hands”

“Born This 
Way”  “Bad Girls” 

(K-pop)

; 
15. .

The Boogie 
Monsters Rihanna, 

Selena Gomez & The Scene, 
 Fat Joe Chris Brown; Daddy 

Yankee,  (3D version) Linsay Lohan  
Rihanna, Jennifer Lopez feat. Lil Wayne, 

Sertab Erener, 
Girls’ Generation (SNSD) (K-pop)

“Umbrella”

“Love You Like A Love Song”
feat. “Another Round”

“Descontrol”
“Rude Boy”

“I’m Into You” “Everyway That I Can”
“The Boy” 

3

8 9

1



Isyarat Tangan Segitiga 
Selain penggunaan simbol-simbol segitiga pada video klip dan set panggung, ada satu lagi 

simbol segitiga yang cukup berbahaya namun tidak disadari oleh kebanyakan orang, yaitu penggunaan 
“Isyarat Tangan Segitiga.” Perhatikan foto-foto Jay-Z di bawah ini...  

Isyarat tangan segitiga yang lakukan oleh Jay-Z adalah Isyarat 
tangan The Roc atau – yang menurut pengakuan Jay-Z – dinamakan 
isyarat tangan berlian (Diamond shaped hand gesture). Isyarat tangan ini 
pertama kali diperkenalkan oleh seorang pegulat (wrestling) berinisial 
Diamond Dallas Page (DDP) untuk menunjukkan inisial namanya 
“Diamond”. Oleh DDP isyarat tangan ini dibuat menyerupai bentuk 
segitiga seperti potongan sebuah berlian, sehingga dinamai Diamond 
Cutter atau potongan berlian sesuai inisial namanya diamond (berlian). 
Oleh Jay-Z, berlian diterjemah-kan sebagai “batu”, yaitu batu permata, 
yang dalam bahasa Inggris batu adalah “rock”, dari kata rock tersebut 
oleh Jay-Z diplesetkan sebagai roc sebagai inisial nama perusahaan 
rekaman (label) milik Jay-Z yang bernama Roc-A-Fella. Jadi jika Jay-Z 
melakukan isyarat tangan segitiga (The Roc), menurut Jay-Z, ia sedang 
mempromosikan perusahaan rekaman miliknya, Roc-A-Fella... Apakah 
benar demikian? Apakah isyarat tangan segitiga hanya melambangkan “berlian” (Diamond Cutter) atau 
“batu permata” (The Roc)?  

Untuk mengetahui makna 
dari isyarat tangan segitiga yang 
dilakukan Jay-Z maka kita harus 
melihat siapa dibelakang dunia 
musik itu. Dan seperti kita telah 
ketahui dari dua edisi sebetulnya 
bahwa musik dunia dikuasai oleh 
para penyembah setan, dimana 
Lucifer adalah pemimpin 
tertingginya. Mereka adalah para 
petinggi musik dunia yang 
menggunakan kuasa-kuasa 
kegelapan dalam musik untuk 
membawa masyarakat dunia pada 
penyembahan setan.  
 

Dalam ritual penyembahan setan, isyarat tangan 
segitiga adalah lambang dari “api” dalam elemen-elemen 
bumi, segitiga (menghadap ke atas) ini dinamai Thoum-
aesh-neith, sedangkan jika segitiganya menghadap ke 
bawah dinamai Auramoth yaitu lambang elemen “air”. 
Saat Bable kuno, rakyat Babel menyembah dewa 
matahari (Lucifer/ Nimrod), menyembah matahari, bulan, 
bintang dan ibu bumi (ling-kungan hidup). Sedangkan 
dalam organisasi Illuminati dan Freemason, segitiga 
adalah lambang Lucifer, setan, iblis atau “allah dunia ini”. 
Segitiga melambangkan (dalam bahasa okultisme) 
tritunggal palsu di Babel kuno. Sedangkan direktur 
gerakan New Age Amerika Utara, Benjamin Creme, 
menghubungkan segitiga dengan penguasa dunia yang 

akan datang, “sang kristus”, dialah yang oleh Alkitab disebut Antikris. Jadi, isyarat tangan segitiga tidak 

Diamond Dallas Page 

Thoum-arsh-neith (Foto 
atas); Anton Lavey, pendiri 
gereja setan (foto kanan). 



mungkin hanya mengandung arti “roc” atau “diamond”, akan tetapi dari penjelasan di atas kita 
mengerti bahwa ada sesuatu yang tersembunyi dari isyarat tangan segitiga, sesuatu yang sengaja 
disembunyikan artinya untuk memperdaya para pengemar musik. 

Isyarat tangan segitiga pada dasarnya adalah lambang dari segitiga atau piramida dari Tatanan 
Dunia Baru seperti yang telah kita bahas selama ini. Isyarat tangan segitiga adalah alternatif lain bagi 
para pemusik dalam memperlihatkan simbol-simbol Tatanan Dunia Baru. Isyarat tangan segitiga 
sebenarnya adalah simbol dari “mata satu dalam segitiga” lambang dari Lucifer seperti yang kita dapat 
lihat pada foto-foto di atas. Jadi, isyarat tangan segitiga yang Jay-Z populerkan sebenarnya adalah 
simbol yang sama dari lambang segitiganya para anggota Freemason. Mengapa? Sebab Jay-Z adalah 
anggota dari organisasi tersebut. Perhatikan foto dibawah ini. 

 
 

1. Ararbor; 2. Gerry Haliwell; 3. Kobe Bryant; 4. Linkin Park; 5. Kanye 
West; 6. Lupe Fiasco; 7. Lil Wayne & M.I.A.; 8. Beyonce; 9. Skillz, Slim 
Thug & Play; 10. Lady Sovereign; 11. 
Tupac Shakur; 12. Freeway; 13. Alexis 
Jordan; 14. Lil Wayne; 15. Pete Wentz, 

; 16. Aaliyah; 17. The-
Dream; 18. 3OH 3; 19. Kanye West & 
Ellen DeGeneres.

“Fall Out Boy”
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Foto ini diambil dalam salah satu pertemuan rahasia para 
anggota Free-mason dalam kegiatan yang tidak diketahui 
(kemungkinan pemakaman salah satu anggota). Seperti dapat 
kita lihat, tampak Jay-Z duduk di tengah-tengah sembari 
melihat kamera dengan tatapan tidak senang. Foto ini 
membuktikan bahwa Jay-Z memang seorang anggota 
Freemason. Dan sebagai anggota Freemason, Jay-Z 
berkewajiban memperlihatkan simbol-simbol Freemason 
dengan tujuan tertentu.  
 
Bukan hanya sekedar simbol 

Manusia hidup dalam lingkungan simbol. Adalah 
sangat penting untuk memahami arti dari simbol-simbol 

tersebut termasuk memahami proses dan latar belakang tujuan dari sebuah simbol diciptakan, sebab 
simbol merupakan salah satu alat komunikasi manusia dan dapat menjadi dasar pemikiran manusia 
(pengendalian pikiran). Kita sering berpikir bahwa komunikasi 
hanya melalui kata-kata, padahal kita hidup di dunia yang 
memiliki banyak media komunikasi, seperti komunikasi verbal 
(isyarat tangan, raut wajah, dan isyarat-isyarat lainnya) dan 
komunikasi non verbal, seperti tulisan dan gambar simbol-simbol. 
Penggunaan simbol menjadi sangat penting sebab simbol dapat 
“berbicara” dengan banyak arti sekaligus, bahkan simbol yang 
tadinya baik bisa membawa pesan rahasia yang jahat. Tujuannya 
adalah untuk memanipulasi pikiran, emosi dan mengirimkan 
pesan-pesan lemah yang terus menerus untuk pada akhirnya 
akan dilepaskan sesuai apa yang diprogram (beberapa pesan 
terkadang mengajak manusia untuk melakukan bunuh diri). 
Demikian juga dengan isyarat tangan segitiga, ini bukan hanya 
sekedar simbol, melainkan lebih dari itu, yaitu sebuah alat 

1

2

3

4
5

6

7

8 9

10

11 12

1&2. Nelly Furtado; 3. Amy Search (Malaysia) 
4. Charice (Filipina) 5. Beyonce; 6. Rihanna;  7. 
Beyonce; 8. Rihanna; 9. Usher; 10. AZ; 11. Ozzy 
Osbourne; 12. Killah Priest.



komunikasi verbal antara penyanyi dan penonton yang memiliki kekuatan tersembunyi yang akan 
sangat mempengaruhi penonton dan idola penyanyi tersebut. Perhatikan foto-foto di halaman berikut 
ini, bukankah ada interaksi yang hidup diantara artis dan penonton sewaktu artis mengacungkan 
isyarat tangan segitiga? Penonton begitu antusias 
memberikan sambutan dan menerima setiap pesan simbol 
yang artis berikan, seperti ada kuasa yang menghipnotis 
mereka untuk menerima simbol tersebut.  

Untuk mengerti kuasa apa yang terkandung dalam 
isyarat tangan ini maka kita harus mencari tahu dari mana 
asal isyarat tangan ini. INGAT, iblis tidak menciptakan 
sesuatu, melainkan mengambil sesuatu yang telah ada atau 
yang Tuhan ciptakan dengan baik untuk kemudian 
diputarbalikkan menjadi sesuatu yang jahat. Sebagai 
contoh, isyarat tangan 666, iblis mengunakan isyarat 
tangan yang telah ada yaitu a-ok menjadi simbol dirinya 
yang jahat.  

Isyarat tangan segitiga sebenarnya berbentuk 
seperti foto dibawah ini, perhatikan terdapat jarak antara 
jari tengah dan jari manis. Jika ditelusuri berdasarkan 
sejarah kuno, maka kita akan mendapatkan sebuah batu 
nisan imam Yahudi dan lukisan-lukisan keimaman Yahudi 
yang mengambarkan isyarat tangan yang sama persis 
seperti yang artis dunia peragakan. Isyarat tangan segitiga 
dalam batu nisan tersebut adalah isyarat tangan “Birkat Kohanim” (The Priestly Blessing) atau “doa 
berkat imam”. Birkat Kohanim adalah doa berkat bagi bangsa Israel yang dilakukan para imam Lewi 
(dipimpin oleh Imam Besar) setelah ibadah korban bakaran pagi. Doa berkat ini dilakukan di luar Bait 
Allah, dimana Imam Besar dan para imam Lewi menghadap bangsa 
Israel yang telah mengikuti ibadah korban bakaran pagi sambil 
mengucapkan doa berkat seperti yang tercatat di Im 6:23-27. Untuk 
pengertian mudahnya, Birkat Kohanim adalah doa berkat setelah 
ibadah selesai, seperti yang selalu kita terima dari pendeta sehabis 
ibadah Minggu di gereja atau ibadah-ibadah lainnya, dimana seorang 
pendeta akan mengangkat tangannya untuk mencurahkan berkat 
dari Tuhan kepada jemaat, lalu jemaat mengangkat tangan untuk 
menerima berkat yang disalurkan oleh sang pendeta. Bedanya, saat 
pendeta jaman sekarang memberikan berkat, ia hanya mengangkat 
tangannya, sedangkan para imam pada waktu jaman Bait Allah 
(selama Bait Allah ada) mereka memberkati jemaat Israel dengan 
mengangkat tangan sambil membuat simbol segitiga dengan jari-jari 
mereka, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Lambang segitiga 
adalah mewakili “Nama Allah” dalam Yudaisme (lihat edisi 159/Jan 
2012 yang lalu). Segitiga mewakili tiga pribadi Allah, jadi saat para Imam memberkati bangsa Israel 
dengan membuat lambang segitiga melalui tangan mereka, para imam sebenarnya sedang membawa 
“Nama Allah” untuk memberkati bangsa Israel. 

Dari penjelasan isyarat tangan segitiga di atas, kita mengerti bahwa isyarat tangan segitiga 
bukan isyarat tangan yang biasa-bisasa saja, ini adalah saluran berkat dari Allah bagi manusia melalui 
wakil Allah di dunia yaitu para imam. Dari kuasa yang besar isyarat tangan tersebut, iblis mencurinya 
untuk kepentingan pekerjaannya. Iblis menggunakan isyarat tangan yang sama yang tujuannya juga 
sama yaitu menurunkan “berkat” (kutuk) dari iblis (Lucifer) kepada manusia (pengemar musik dunia) 
melalui wakilnya di dunia (yaitu para artis dunia). Jadi, isyarat tangan segitiga memiliki kekuatan “devil 
bless” (kutukan) seperti halnya isyarat tangan “the devil horn” (lihat edisi 156/Okt 2011 yang lalu). 

Sebuah batu nisan dari  dan  Meschullam Kohn 
(1739-1819) terukir isyarat tangan Birkat Kohanim.

Rabbi Koken



 
Saudara, berhati-hatilah dengan lagu dunia, dengan video 
klip mereka, dengan syair-syairnya dan dengan isyarat-
isyarat tangan mereka. Semuanya mengandung makna 
yang buruk dan bertentangan dengan Firman Tuhan. 
Perhatikan foto di atas, Kanye West, Jay-Z dan Rihanna 
mengacungkan isyarat tangan segitiga kepada para 
penonton dan kemudian para penonton menyambutnya 
dengan mengacungkan isyarat yang sama sebagai tanda 
penerimaan, mirip sekali dengan doa berkat diakhir ibadah 
bukan? Hanya saja sumber “berkat” yang mereka terima 
pasti bukan dari Allah yang benar, melainkan dari iblis sang 
penguasa musik dunia, yaitu kutuk dan hal-hal buruk yang 
terdapat dibalik musik dunia. 
 

2. Simbol mata satu 
Yang berikutnya adalah penggunaan simbol mata 

satu pada video klip. Perhatikan video klip “They don’t really 
care about us” (1996) dari Michael Jackson dibawah ini...    
Video tersebut dibuat di lokasi-lokasi lingkungan kumuh kota 
Rio de Janeiro, Brazil. Michael Jackson berjalan kian kemari 
melewati gang-gang sempit sembari bernyanyi, namun 

diantara tempat-
tempat yang 
dilalui ia sempat berhenti hanya sejenak saja tepat di depan 
sebuah tembok bergambar mata satu. Apakah ini sebuah 
kebetulan semata? Tentu tidak! Perhatikan klip-klip di 
samping  ini... 

Mata satu sering muncul dalam video klip musik, 
penampakannya hanya sesaat saja, tapi eksistensinya ada 
dibanyak video musik dunia. Beberapa memang samar 
namun beberapa lagi tampak jelas dan tampak dibuat 
dengan sengaja seperti set-set panggung konser musik (lihat 
foto-foto di atas). Itu semua adalah set panggung yang 
didesain dengan kematangan konsep dan melibatkan banyak 
pihak, tidak mungkin hanya suatu kebetulan semata. 

Apa maksud para pemusik dunia menggunakan 
simbol-simbol satanisme secara terselubung dalam musik 
mereka? 
1. Sebagai tanda perbudakan 

Iblis sudah menguasai segala aspek di dunia ini, dari 
mulai uang hingga musik. Sebagai artis mereka menjadi 
besar dan terkenal bukan karena talenta bermusik mereka 
yang baik, melainkan karena perjanjian dengan iblis, mereka 

telah menjual jiwa mereka kepada iblis (tentang hal ini akan di bahas pada edisi berikutnya). Dan 
sebagai gantinya, mereka diharuskan menampilkan pesan-pesan iblis (melalui lirik) simbol-simbol iblis 
(seperti piramida, mata satu, tanduk iblis, ritual penyembahan, logo-logo dan sebagainya), mereka 
harus mau menampilkan simbol-simbol “tuan” mereka yaitu iblis, sebab sebagai budak iblis mereka 
tidak punya hak sama sekali untuk menuangkan ide mereka, baik dalam hal lirik, set panggung, video 
klip hingga gerakan tubuh harus berasal dari iblis, bagian mereka hanyalah melakukan semua itu lalu 
menjadi terkenal dan kaya raya. 

The Roc, Kanye 
West, Jay-Z dan 
Rihanna da lam 
konser 

 di  Time 
Square Garden, 
NYC dalam rangka 
peringatan 8 tahun 
serangan 9/11 (12 
September 2009).

“Run This 
Town”



 
2. Untuk menyalurkan energi negatif 

Dalam dunia okultisme, alam semesta dipercaya memiliki energi, ada “energi yang baik” (positif) 
dan “energi yang buruk” (negatif). Untuk mengundang energi (Qi) positif maka diperlukan sesuatu 
untuk mengundangnya, sedangkan untuk menolak energi negatif juga diperlukan sesuatu untuk 
menghalanginya masuk. Sebagai contoh adalah tatacara mengundang dan mengusir energi dalam 
Feng-Shui. Feng-Shui pada dasarnya adalah cara mengundang energi seperti yang dilakukan oleh para 
penyembah setan. Untuk mengundang energi, para angota Illuminati dan Freemason menciptakan Ley 
Lines, obelisk, piramida dan isyarat-isyarat tangan. Dan dalam penerapan di dunia musik mereka 
menggunakan set-set panggung piramida, dekorasi mata satu hingga isyarat-isyarat tangan yang 
mereka lakukan. Itu semua adalah sarana untuk mengundang energi negatif yang akan disalurkan 
kepada para penonton dan pengemar musik dunia.  

Energi (Qi) adalah tipuan. kata “energi” digunakan agar manusia modern dapat menerimanya, 
sebab kata “energi” tersebut sebenarnya adalah “roh-roh jahat.” Baik energi positif maupun energi 
negatif sebenarnya sama yaitu “roh-roh jahat” seperti yang rasul Paulus katakan di Efesus 6:12 :  
“Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan 
yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang 
angkasa.” (Terj. Bhs. Indonesia sehari-hari)  

1. Sasquatch! Music Festival (2009); 2. 
 concert; 3. Madonna 

Superbowl Halftime performance XLVI  
(2012); 4. Mylene Farmer 5th No1 Tour, 
Paris (2008); 5. Muse, 

 Tour (2006-2008); 6. 
; 7. 

Bob Dylan Tour Stage; 8. Grateful Dead 
Live Concert; 9

10. Rothbury 
Music Festival (2009); 11. Yeah Yeah 
Yeahs Concert at O2 Shepherd’s Bush 
Empire (2009); 12. 

VH1 Divas

“Black Holes and 
Revelation” Gold-
frapp Concert at Fox Theatre, Oakland

.  (Lady 
Gaga) MTV EMA 2011 Live; 

The String Cheese 
Incident (SCI) concert.

“Marry The Night”
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Tulisan yang dicetak tebal dalam Terjemahan Baru ditulis “... 
melawan roh-roh jahat di udara.” Inilah “energi” yang 
dimaksud dalam dunia okultisme. Jadi, kata-kata (lirik), 
bentuk-bentuk isyarat tangan (seperti isyarat tangan segitiga), 
gerakan-gerakan tari, simbol-simbol dan set panggung 
merupakan sarana para wakil iblis (pemusik dunia) untuk 
mengundang roh-roh jahat dan kemudian dicurahkan kepada 
penonton/pendengar tanpa mereka sadari. 

IBLIS MENCIPTAKAN MUSIK DUNIA BUKAN UNTUK MENGHIBUR ANDA, IBLIS MENCIPTAKAN BISNIS 
MUSIK BUKAN SEKEDAR UNTUK MENGHASILKAN UANG, IA TIDAK MEMERLUKAN UANG, IA MEMILIKI 
BANYAK UANG DI DUNIA INI, NAMUN IBLIS MENCIPTAKAN MUSIK DUNIA ADALAH UNTUK 
MENANAMKAN PENGARUH SETAN DALAM KEHIDUPAN MANUSIA. Musik adalah 
mantra dan sihir paling efektif untuk mem-pengaruhi kehidupan manusia, ada 
semacam hipnotis dibalik musik dunia yang dikeluarkan melalui musik, lirik, 
simbol-simbol, isyarat tangan, video klip, set panggung dan sebagai-nya yang 
tujuannya untuk mempengaruhi para pendengarnya. Industri musik mem-
pergunakan para artis untuk memprogram para pengemarnya (Mind Control). 
Perhatikan kaos yang digunakan Rihanna seperti foto di samping ini, kaos 
tersebut bertuliskan “Minds Control,” membentuk salib terbalik. Dan seperti 
itulah tugas Rihanna (dan pemusik dunia lainnya), mempengaruhi pikiran-
pikiran manusia (Minds control) melalui musik untuk melawan Kristus 
(disimbolkan dengan salib terbalik) dengan cara menyebarkan sakit hati, 
kekerasan dan segala kejahatan lainnya melalui musik dan energi negatif (roh-
roh jahat) yang dilepaskan melalui musik dan konser musik. Itu semua belum 
termasuk pengaruh untuk melakukan seks bebas, seks sesama jenis, 
penggunaan obat-obatan terlarang, okultisme, penyembahan setan, melawan Allah yang benar dan 
merusak anak-anak dan remaja untuk menyerahkan pikiran mereka bahwa hidup adalah hanya untuk 
memiliki banyak uang, terkenal dan seks. Ini adalah agenda utama para pemusik, yaitu membawa 
generasi ini pada dosa Sodom dan Gomora... (Vs.)  
(Bersambung) 
Pustaka :  
-April and Wayne Show, “Satanic Music Industry,” http://www.youtube.com/user/AprilandWayneShow 
-  Farhan Khan, “The Music Industry Xposed,” http://www.youtube.com/user/ FarhanK501  
- Jesus is savior, “Satan’s Music.” http://www.jesus-is-savior.com 
- The Vigilant Citizen, “Music Business,” http://www.vigilantcitizen.com 
- Watchman Prophesy, “The Secret Behind the Music Industry,” A Big Bad Production 
- Whale, “Luciferian Symbolism,” http://www.whale.to/b/symbols_h.html. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Info Doa 
 

MY HOME 
Indonesia yang dikenal dengan kebudayaan alamnya, dengan beragam budaya serta bahasa. 

Namun berbagai persoalan masih menghantui bangsa ini. Seperti kemiskinan, demo anarkis, narkoba, 
prostitusi, dan perjudian. 

Doa dapat membawa perubahan karena hanya Tuhan yang dapat membebaskan Indonesia dari 
berbagai persoalan yang tidak ada habisnya.  
 
APAKAH UMAT TUHAN PEDULI?  

Ini saatnya untuk berdoa dan berdiri dihadapan Tuhan bagi Bangsa Indonesia, bukan hanya di 
ibadah raya, kebangunan rohani, menara doa, dan grup sel. My Home - adopsi jalan dan bersahabat 
dengan tetangga.  

Sebuah gerakan mengadopsi jalan di mana kita tinggal, untuk dibawa ke dalam doa. 
Mengadopsi berarti mengambil tanggung jawab untuk memperhatikan, merawat dan menjaga jalan 
dan daerah dimana kita tinggal dan bekerja melalui doa. Tidak hanya berdoa tetapi kita menjalin 
persahabatan dengan tetangga, membantu mereka dalam kesusahan dan menjadi terang Allah bagi 
tetangga.  
 
AMANAT ALKITAB 

Di dalam Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru berulangkali dikatakan 
bahwa umat Tuhan haruslah menjadi berkat yang utuh bagi lingkungannya, yaitu baik secara rohani 
maupun sosio-ekonomi. Diantaranya adalah: 
“Usahakanlah kesejahtera-an kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada 
TUHAN, sebab kesejah-teraannya adalah kesejahteraan-mu.” (Yer 29:7) 
“Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang 
yang diselamatkan.” (Kis 2:47) 
 

Perubahan pasti terjadi, apabila kita mengadopsi jalan dimana kita tinggal untuk dibawa ke 
dalam doa, karena saat kita berdoa, Kerajaan Tuhan datang dan Kemuliaan Tuhan memenuhi daerah 
tersebut. Korupsi tidak ada lagi, narkoba tidak ada lagi, bahkan kriminalitas tidak ada. 
 
HASIL-HASIL DARI DOA MY HOME 
Newark - New Jersey 

Kota Newark di New Jersey, pada tahun 1996, Times Magazine mencatat bahwa kota ini adalah 
kota paling berbahaya di Amerika Serikat. Setiap jam ada seorang yang terbunuh di kota ini. 
Januari 2008, diadakan doa di kota ini dan setiap orang mulai mengadopsi jalan dimana mereka tinggal. 
Kejahatan pun mulai menurun menjadi 30%. Maret 2010, ketika semua jalan sudah diadopsi, menjadi 
bulan pertama dimana tidak terjadi pembunuhan sama sekali. 
 
Indonesia 

Di Indonesia sendiri perubahan terjadi di beberapa kota, ketika orang-orang mulai mengadopsi 
jalan dimana mereka tinggal, berdoa bagi kesejahteraan kotanya. Di Surabaya beberapa tempat 
pelacuran tutup dengan sendirinya ketika anak-anak Tuhan mulai berdoa untuk kota Surabaya.  

Seorang yang berdoa bagi daerah tempat mereka tinggal memberikan kesaksian “Kami berdoa 
di daerah ini 2 jam sehari, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus supaya menurut kehendak 



Tuhan daerah ini boleh diubah. Banyak sekali perubahan terjadi, memang luar biasa, bukan hanya kami 
yang merasakannya tetapi seluruh kota Surabaya. Bahkan sempat dicetak di dalam satu surat kabar 
bahwa wisma-wisma ini rontok.”  
 

Seorang ibu yang tinggal di Karang Pilang, Mastrip memberi kesaksian “Tempat ini merupakan 
jalur tengkorak, hampir setiap hari ada kecelakaan terjadi. Di tempat ini para ibu-ibu hanya 2 jam 
setiap harinya, berdoa bersama-sama. Ternyata Tuhan menjawab doa-doa kami. Setelah kami berdoa 
hampir tidak ada kecelakaan di tempat ini.” 

Seorang ibu yang tinggal di sekitar komplek “Wisma Dolly” Surabaya memberikan kesaksian 
yang dia alami. “Kami berada di suatu komplek lokalisasi terbesar di seluruh Asia Tenggara yaitu di 
Dolly. Kami berdoa... berdoa... dan berdoa bagi tempat ini.” Akhirnya, dampak positif yang terjadi di 
tempat ini adalah makin hari semakin berkurang, dan telah ditulis juga di media masa yaitu disini 
“Wisma di Dolly Rontok” Itu bukan karena kekuatan kami tetapi hasil dari doa kami ini sehingga 
terjadilah hal yang demikian. 
 
APA YANG HARUS DIDOAKAN? 
1. Berkatilah jalan dimana Saudara tinggal dan tempat kerja. 
2. Doakanlah agar Firman Tuhan dapat diperdengarkan kepada setiap orang yang berada di jalan 
itu agar Kerajaan Tuhan dapat hadir di jalan itu. 
  
SIAPA YANG HARUS BERDOA? 
Setiap orang yang tinggal di kota tersebut bertanggung jawab terhadap kota itu yang dimulai dari kota 
yang kita tempati. Langkah awalnya dengan mengusahakan kesejahteraan kotanya dan mulai dengan 
mengadopsi jalan dimana kita tinggal. 
 
BENTUK 
Gerakan untuk memberkati secara utuh lingkungan di mana umat Tuhan berada ini diberi nama 
gerakan My Home. Gerakan ini bukan suatu organisasi, namun suatu gerakan umat Tuhan untuk 
mengadopsi secara utuh yaitu melalui doa dan sosial-ekonomi, terhadap lingkungan dimana mereka 
sehari-hari berada, antara lain jalan di mana mereka berdomosili maupun kerja atau sekolah dimana 
mereka beraktivitas. 
 
MOTTO 
“Adopsi jalan dan bersahabat dengan tetangga.” 
 
GERAKAN PERUBAHAN MELALUI LANGKAH SEDERHANA UNTUK MEMBERKATI KOTA DENGAN: 
• Memperbaiki lingkungan hidup 
• Menciptakan komunitas yang lebih baik 
• Meningkatkan pendidikan 
• Memperbaiki ekonomi masyarakat 
• Dan lain-lain 
 
TARGET 
Target dari My Home adalah menghadirkan Kristus di lingkungan dimana umat Tuhan sehari-hari 
berada.  
Melalui gerakan My Home, ditargetkan ada 1 juta orang berdoa bagi jalan dimana kita tinggal.  
Mari kita bersama-sama mendukung dan terlibat dalam kegerakan doa ini 
 
Bayangkan apabila kota anda, lingkungan anda tempat usaha anda, kantor anda, gedung 
pememerintahan anda di adopsi setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sepanjang tahun. Tuhan akan 
segera bertindak dan menjawab berbagai macam persoalan bangsa Indonesia 



 
PERUBAHAN PASTI TERJADI 

“Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.” 
(Yak 5:16) 

 
 


