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Mendekati peringatan ke-48 dari keputusan 
Roe V. Wade tentang legalisasi aborsi di 
negara kami, saya diingatkan akan peristiwa 
yang terjadi di Colorado beberapa tahun 
yang lalu. Saat itu Dewan Perwakilan 
Colorado sedang merayakan peringatan 
ke-19 Planned Parenthood (Keluarga 
Berencana). Mereka mengundang seorang 
wanita muda untuk maju dan menyanyikan 
lagu kebangsaan. Wanita ini menderita 
kelumpuhan saraf pusat dan sementara 
ia bernyanyi, suasana menjadi begitu 
mengharukan. Banyak dari anggota dewan 
turut bernyanyi bersamanya. 

Setelah itu, salah seorang anggota dewan 
bangkit berdiri dan mulai menceritakan 
kisah seorang wanita muda. Seketika 
suasana berubah. Wanita muda tersebut 
adalah Gianna Jessen, seorang korban yang 
selamat dari tindakan aborsi yang dilakukan 
dengan larutan garam. Proses aborsi itu 
menyebabkan kecacatan pada dirinya. Jadi, 
bersamaan dengan perayaan peringatan 
Planned Parenthood, mereka menampilkan 
langsung wajah aborsi dan apa yang 
dilakukannya terhadap manusia.

Setelah dituduh bermain politik, anggota 

Kejadianku Dahsyat 
dan Ajaib

dewan yang menceritakan kisah Gianna merespon dengan berkata, “Ini 
bukanlah tentang politik. Ini tentang manusia.” 

Dan tepat, itulah salah satu poin utama yang ingin saya sampaikan mengenai 
aborsi—ini tentang manusia, bukan politik. 

Bayi adalah manusia. Bayi bukanlah sekedar bagian dari tubuh seorang 
wanita, ia memiliki DNA-nya sendiri, denyut jantung, golongan darah, 
dsb. Seorang bayi adalah manusia utuh yang terpisah. Salah satu hal yang 
dikatakan Alkitab tentang bayi dalam rahim ibunya berasal dari Mazmur 
139:13-16 (terjemahan bebas):

Engkaulah yang menciptakan keberadaan terdalamku; Engkau 
menenunku dalam  kandungan ibuku. Aku memujiMu karena 
kejadianku dahsyat dan ajaib; karyaMu hebat, aku sangat 
menyadarinya. Keberadaanku tak tersembunyi dariMu ketika aku 
dibuat di tempat rahasia, ketika aku dijalin bersama di kedalaman 
bumi. MataMu melihat tubuhku yang belum terbentuk; hari-hariku 
tertulis di bukuMu sebelum satu hari pun tiba.

Dari ayat-ayat ini, kita belajar bahwa Allah mengetahui segala sesuatu 
tentang kita bahkan sejak kita masih di dalam rahim. Setiap detil diri kita— 
warna rambut kita, warna mata kita, kepribadian kita, sifat kita, talenta 
kita—ditetapkan sejak saat pembuahan.

Tentu saja talenta seseorang harus dikembangkan melalui pendidikan dan 
pelatihan, tetapi Anda tidak dapat menambahkan apa yang Tuhan tidak ikut-
sertakan. 

Ketika Mahkamah Agung mengijinkan aborsi di tahun 1973, 
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pembenarannya adalah bahwa bayi hanyalah salah satu 
bagian dari tubuh ibunya. Ini penalaran yang salah, 
tetapi pada saat itu, orang belum banyak memahami 
perkembangan seorang bayi. Kita tidak memiliki 
pengetahuan ilmiah dan teknologi gelombang suara ultra 
(USG) seperti saat ini, untuk membuktikan apa yang Firman 
Tuhan sudah katakan kepada kita. 

Secara ilmiah, perkembangan seorang bayi di dalam 
kandungan adalah keajaiban. Di hari ke-22, denyut jantung 
dan aliran darah seorang bayi telah dimulai.
Imamat 17:11 (terjemahan bebas) berkata, 

Karena nyawa mahluk ada di dalam darahnya.

Minggu ke-5 bayi di dalam rahim, terbentuklah tulang 
belakang,  ruas tulang belakang, dan sistem saraf. Hati, 
kedua ginjal dan saluran pencernaan mulai terbentuk. Di 
minggu ke-6, gelombang otak terdeteksi. Minggu ke-7, 
kelopak mata bayi, jari jemari dan hidung mulai terbentuk 
dan bayi nampak berenang. Hanya dalam 8 minggu, setiap 
organ sudah terletak di tempatnya, tulang menggantikan 
tulang rawan, dan sidik jari mulai terbentuk. Harap diingat, 
sidik jari adalah bagian terbesar saat kita mengidentifikasi 
seseorang sebagai individu. Benar-benar menakjubkan 
bagaimana seorang bayi berkembang hanya dalam beberapa 
minggu. 

Terlepas dari bukti-bukti ilmiah atau apa yang dikatakan 
Alkitab, jelaslah bahwa bayi di dalam rahim adalah pribadi 
yang terpisah dan tak seorang pun berhak mengambil 
nyawanya.

Beberapa dari Anda mungkin sependapat dengan apa 
yang saya katakan, namun masih bertanya-tanya, “Apa 
hubungannya hal ini dengan saya? Saya tidak akan 
melakukan aborsi.” Satu-satunya hubungan dengan Anda 
adalah apakah Anda bersedia memperjuangkan kehidupan 
para bayi, karena mereka tidak dapat melakukannya untuk 
diri mereka sendiri. Bersediakah Anda menjelaskan dengan 
kasih untuk mengungkapkan kebenaran tentang aborsi? 
Bersediakah Anda mendukung pejabat pemerintah yang 
menentang aborsi? Dan bersediakah Anda mendukung 
pusat pelayanan kehamilan di mana orang memiliki suatu 
tempat yang dapat memberikan harapan dan bantuan serta 
mengetahui bahwa ada berkat saat memilih kehidupan? 

Salah satu yang dapat Anda lakukan adalah menonton siaran 
Gospel Truth pada 18-22 Januari, ketika saya mewawancarai 
Janet Porter. Janet membantu memperkenalkan The 
Heartbeat Bill (bentuk kontroversial dari undang-undang 
pembatasan aborsi di Amerika Serikat yang membuat 
aborsi ilegal segera setelah detak jantung janin atau 
janin dapat dideteksi) di 29 negara bagian dan ini telah 
disetujui di 10 negara bagian. RUU ini sedang berproses 
menuju Mahkamah Agung. Kita akan melihat bagaimana 
Roe v. Wade dijungkirbalikkan pada masa ini dan Janet 
berkontribusi besar dalam mewujudkan hal ini.

Wanita ini sangat tangguh. Ia akan mendorong Anda. Ia 
menantang saya. Saya merasa seperti seorang “pengecut” 
dibandingkan kegigihan dan keberaniannya. Ia akan 
membuat Anda bersemangat dan termotivasi untuk 
mengambil bagian dan menghentikan bencana bagi bayi-
bayi yang belum lahir ini.

Tuhan telah memberkati saya untuk memulai dan 
mendukung 4 pusat pelayanan kehamilan di daerah kami, 
yang telah menyelamatkan begitu banyak kehidupan 
bayi yang tak dapat diceritakan lebih dari 35 tahun. Ada 
sebuah surat kabar yang menulis artikel yang memberikan 
penghargaan kepada pusat pelayanan kami karena 
pelayanan kami berhasil memotong angka aborsi sebanyak 
50% di sebuah negara bagian dan menurunkan 1/3 angka 
aborsi di Colorado. Kemuliaan bagi Tuhan! Dukungan Anda 
setiap bulan kepada AWM yang membuat hal ini dapat 
terjadi.

Kami mengasihimu,

Can’t find Andrew on your favorite 
television station? Go to GospelTruth.TV, 

our 24/7 internet television network.

Do you know where you stand on the 
issue of abortion? If you don’t, now is 
the time to find out. 

The Choose Life! Interviews and 
Testimonies USB contains stories of 
people who have survived abortion 
and shows how abortion affects our 
lives. If we as believers don’t stand for what the Bible 
has to say about life, we are inadvertently empowering 
the unbelievers to establish policies that will affect us 
and future generations. Learn more at awmi.net/Life.
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Ketika Connie Weiskopf 
didiagnosis menderita kanker 
payudara, hatinya memerlukan 
kesembuhan sama seperti 
tubuhnya. Temannya 
menyarankan agar dia mencari 
tahu semua yang para dokter 
katakan mengenai kanker. 
Namun, Tuhan mengatakan 
padanya bahwa dia perlu 
mencari tahu semua yang Dia 
katakan tentang kesembuhan.  

Connie merasa sangat malu 
dan bersalah atas tiga aborsi 
yang dia pernah lakukan. Dia 
tidak yakin apakah dia sudah 
diampuni. “Saya memikirkan 
aborsi-aborsi yang saya telah 
lakukan... [dan bahwa] saya 
adalah orang yang paling 
berdosa di luar sana,” kata 
Connie. Kisahnya yang 
memilukan dimulai dengan 
mengakhiri kehamilan setelah 
diperkosa dengan todongan 
senjata. Semua orang di sekitar 
dia berkata bahwa aborsi akan 
menyelesaikan masalahnya. 
Dia menemukan bahwa itu 
tidak menolong—sebaliknya, 
ini menciptakan kekacauan 
batin. Hatinya menjadi keras, 
membawa kepada dua aborsi 

lain di kemudian hari.

Menyimpan rasa bersalah dan malu 
mempengaruhi Connie secara fisik. Dia percaya 
bahwa konsekuensi emosional dan fisik dari 
aborsi menyebabkan dia menderita kanker..

Connie tahu dia harus menghadapi rasa 
bersalahnya. Suatu hari, dia merasa Tuhan 
berkata kepadanya, “Engkau tidak percaya 
Aku sudah mengampuni dosa-dosamu. 
Bagaimana engkau akan mempercayai Aku 
untuk kesembuhanmu?” Dia pun kemudian 
mempelajari semua yang Tuhan lakukan di 
kayu salib untuknya. Pengajaran Andrew 
menolong dia untuk melihat kebenaran 
akan siapa dia dan apa yang termasuk 
dalam penebusan Yesus. 

Connie pergi untuk mendengar Andrew 
berkhotbah tentang anugerah dan iman 
yang menyentuh hatinya. Dia didoakan oleh 
Andrew dan merasakan kuasa Roh Kudus 
turun atas dirinya. Setelah pengalaman ini, 
dia menjalani operasi untuk mengangkat 
kankernya. Ajaib, dokter menemukan 
kankernya sudah hilang sama sekali. 

Sejak kesembuhannya, Connie telah 
melayani wanita lain yang dalam situasi 
sulit. Baru-baru ini dia membuka sebuah 
pusat kehamilan di Boulder, Colorado—
the Boulder Pregnancy Resource Center 
(BPRC) —hanya beberapa gedung dari 
tempat ahli aborsi pertama di Amerika 
beroperasi. 

Dengan apa yang sudah dilaluinya, Connie 
dapat dengan penuh kasih menasihati 
wanita-wanita yang datang ke pusat 
kehamilan. Sebagai contoh, baru-baru 
ini ada seorang wanita yang datang saat 
hamil delapan bulan. Keluarganya ingin 
dia mengakhiri kehamilannya, tetapi 
Connie dan timnya melayani dia. “Di 
pusat kehamilan kami, kami mempunyai 
pengharapan dan kami menyediakan 
dukungan selama mereka membutuhkan 
kami dan dia [wanita yang hamil delapan 
bulan] berkata kepada kami, ‘ini pertama 
kalinya saya memiliki harapan’... dan dia 
baru saja melahirkan bayi itu.” Tahun lalu, 
delapan puluh enam wanita menyerahkan 
hidup mereka kepada Kristus di BPRC.

Selain membantu wanita-wanita, BPRC juga 
melayani para pria yang terdampak oleh 
aborsi. Melalui karya Connie dan lainnya, 
pusat sumber daya kehamilan di Amerika 
kini melebihi jumlah klinik Planned 
Parenthood, bukti bahwa Tubuh Kristus 
menanggapi secara positif, bukan hanya 
mengutuk kegelapan. 

Terima kasih, Partners. Anda membantu 
kami membagikan kebenaran tentang 
pengampunan, kesembuhan dan kesucian 
hidup. Bersama, kita membawa kasih Tuhan 
kepada dunia yang terluka.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Untuk mempelajari lebih lanjut tentang 
kesembuhan Connie, kunjungi kesembuhan Connie, kunjungi awmi.net/awmi.net/
ConnieWeiskopf.ConnieWeiskopf.  

Kesembuhan Melalui  
Kasih dan Pengampunan
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Meraih Kekuasaan sebagai Abdi Allah
Tuhan menciptakan manusia untuk menaklukkan bumi (Kejadian 1:28).  
Jadi, kebanyakan pria memiliki keinginan alami untuk meraih kekuasan. 
Sayangnya, keinginan itu tidak selalu bisa diwujudkan menjadi 
kenyataan.

Ada beberapa alasan mengapa demikian. 

Salah satunya adalah kurangnya pembinaan yang baikkurangnya pembinaan yang baik. Kemungkinan 
untuk sukses selalu lebih tinggi dengan adanya mentor atau pelatih 
yang berpengalaman. Kita bisa melihat dalam dunia olahraga bahwa 
tim yang memenangkan kejuaraan biasanya dipimpin oleh pelatih yang 
berpengalaman. 

Itulah sebabnya Paulus—rasul yang banyak menanamkan fondasi Injil—
menasihati, “Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah 
mereka, yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu." (Filipi 
3:17). 

Alasan lainnya adalah karena kurangnya dukungan rekan kerjakurangnya dukungan rekan kerja. 
Tekanan akan gambaran citra maskulinitas terkadang mendorong orang 
menjadi mandiri dan enggan mencari bantuan. Padahal jelas sekali, 
tidak ada seorang pun yang pernah memenangkan kejuaraan sendirian. 
Dibutuhkan kerja sama dalam sebuah tim. 

Meskipun sangat mudah untuk merasakan tidak ada yang bisa 
memahami keunikan kita, Paulus justru menunjukkan sebaliknya. 
Dalam 1 Korintus 10:13, dia berkata, "Pencobaan-pencobaan yang kamu 
alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan 
manusia." 

Sebagai anggota dari Tubuh Kristus, kita dirancang untuk saling 
membantu dalam bertumbuh (Efesus 4:16). Dan itulah inti dari 
konferensi 2021 Men's Advance2021 Men's Advance, yang bertema "Meraih Kekuasaan".

Pada tanggal 11–13 Maret, para pria dewasa beriman akan berbagi 
pengalaman mereka dalam mengatasi halangan/kemunduran dan 
bagaimana cara meraih kekuasaan sebagai abdi Allah. Para pembicara 
termasuk Andrew Wommack, penyiar olahraga James "JB" Brown, dan 
pensiunan pelatih kepala NFL-pemenang Super Bowl serta analis NBC 
untuk acara Football Night di Amerika, Tony Dungy. 

Anda akan memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan para pria 

yang memahami aspirasi serta tantangan 
Anda, juga belajar tentang siapa Allah yang 
menciptakan Anda. Berharaplah untuk 
menerima sarana yang akan membantu Anda 
dalam hal keuangan, hubungan, dan lainnya.

Peserta sebelumnya di dalam konferensi Men's 
Advance mengatakan:

 Men’s Advance memberi pengaruh besar 
dalam hidup saya, karena itulah saya hadir setiap 
tahun. Jika Anda memiliki kesulitan apapun…  
atau mengalami masalah dalam membangun 
hubungan, inilah tempat yang tepat untuk Anda 
hadir dan dijamah Tuhan.  

— Chris D., Hays, KS

 Tidak ada demonstrasi kejantanan yang 
berlangsung di sana. Semua memahami bahwa 
Yesus adalah Raja di segala raja dan Tuan di atas 
segala tuan.  

— Richard H., Forrest, IL

Acara Konferensi Men’s Advance ini gratis 
dan terbuka untuk pria segala usia! Jadi, 
bergabunglah dengan para pria lain yang 
berkumpul setiap tahun untuk dibina, 
membangun persahabatan, dan mengalami 
perubahan hidup dengan perjumpaan dengan 
Tuhan.

Untuk akomodasi, hubungi awmi.net/lodgingawmi.net/lodging. 
Dan kunjungi VisitCOS.comVisitCOS.com untuk melihat 
semua hal menyenangkan yang dapat dilakukan 
saat Anda berada di Pikes Peak Region.

Raihlah dengan penuh percaya diri! Kunjungi 
CharisMensAdvance.orgCharisMensAdvance.org untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut dan daftar sekarang juga.

Kesaksian ini telah diedit untuk panjang dan 
kejelasannya.
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Dapatkan Gairah 
Anda Kembali di 
Tahun yang Baru  

Pernahkah Anda berpikir apakah 
Anda hidup dengan gairah? Roma 
12:6-8 berkata, “Demikianlah kita 
mempunyai karunia yang berlain-
lainan menurut kasih karunia yang 
dianugerahkan kepada kita... baiklah kita 
melakukannya... siapa yang memberi 
pimpinan, hendaklah ia melakukannya 
dengan rajin.” English Standard Version 
berkata, ”Dia yang memberi pimpinan, 
dengan gairah.” Membaca ini membawa 
saya mempertimbangkan akan 
pentingnya gairah.
Banyak dari kita memiliki dinamika 
ketika kita menjadi begitu sibuk, 
kita kehilangan gairah untuk Tuhan. 
Namun, kita harus memahami bahwa 
sibuk bukan berarti kita bergairahsibuk bukan berarti kita bergairah. 
Bergairah juga bukan berarti 
bergembira atau menjadi lantang 
tentang sesuatu.
Gairah terjadi ketika Anda fokus, dan Anda fokus, dan 
Anda tahu bahwa Anda berada di Anda tahu bahwa Anda berada di 
tempat yang tepat pada saat yang tepattempat yang tepat pada saat yang tepat. 
Gairah adalah ketika Anda memiliki 
kedalaman Firman Tuhan dalam diri 
Anda dan Anda tidak berkompromi.
Galatians 6:9 berkata, “Janganlah kita 
jemu-jemu berbuat baik, karena apabila 
sudah datang waktunya, kita akan 
menuai, jika kita tidak menjadi lemah.” 
Sangat mudah untuk sibuk melakukan 
hal-hal yang baik. Itulah mengapa kita 
memerlukan ketajaman dan hubungan 
dengan Tuhan. Ketika Anda melihat 
semua hal yang baik dalam hidup 
Anda, Anda akan membutuhkan Roh Anda akan membutuhkan Roh 

Kudus untuk menunjukkan kepada Anda Kudus untuk menunjukkan kepada Anda 
apa yang terbaikapa yang terbaik.
Baru-baru ini, saya  melihat semua yang 
sedang saya lakukan, dan saya merasa 
Tuhan berkata kepada saya, “Engkau telah 
kehilangan gairahmu.” Saya sadar bahwa saya 
melakukan terlalu banyak hal sehingga saya 
selalu sibuk. Jadi, saya berdoa dan berkata, 
“Ok, Tuhan, apa yang perlu diabaikan, apa 
yang perlu didelegasikan, bagaimana saya 
bisa fokus kembali?”
Sesungguhnya, ada musim dalam hidup 
Anda. Kita perlu belajar untuk mengenali Kita perlu belajar untuk mengenali 
musim apa yang sedang kita jalanimusim apa yang sedang kita jalani. Sering 
kali, kita ingin berada di musim yang 
berbeda, dan terkadang visi kita akan 
membuat kita tidak puas akan di mana kita 
berada saat ini. 
Kita harus mencapai satu posisi di mana kita Kita harus mencapai satu posisi di mana kita 
sangat bergairah dan fokus terhadap musim sangat bergairah dan fokus terhadap musim 
ini—bukan bermimpi dan merencanakan ini—bukan bermimpi dan merencanakan 
untuk musim berikutnyauntuk musim berikutnya. Ya, Roh Kudus 
dapat menunjukkan kepada kita apa yang 
akan datang. Dia dapat mempersiapkan 
kita untuk itu, tetapi ketaatan kita, sekarang 
ini, di musim inilah yang penting. Karena 
buah yang akan dihasilkan di musim ini, apa 
fungsinya? Buah itu akan menanam benih 
untuk semua hal di masa depan.
Jadi, marilah kita menjadi orang-orang yang 
bergairah bagi Tuhan. Mari kita fokus pada Mari kita fokus pada 
apa yang harus kita lakukan dan menjadi apa yang harus kita lakukan dan menjadi 
radikal melepaskan hal-hal yang bukan radikal melepaskan hal-hal yang bukan 
untuk musim ini di hidup kita.untuk musim ini di hidup kita. 
Pelajari lebih lanjut tentang CBC dengan 
mengunjungi DiscoverCharis.com.DiscoverCharis.com.

Tentang Carrie PickettTentang Carrie Pickett
Carrie Pickett adalah asisten dari vice 
president Charis Bible College (CBC) 

dan direktur dari Global Training 
School. Ia memiliki hasrat untuk 
Firman Tuhan dan mengajarkan 

kebenaran. Dia menghabiskan enam 
belas tahun melayani di Rusia dan 

memimpin kampus Charis sebelum 
kembali ke Amerika Serikat untuk 

melayani di kampus pusat Charis di 
Woodland Park, Colorado. Dia dan 

suaminya, Mike, memiliki dua anak, 
“misionaris dalam pelatihan” mereka. 

Oleh: Carrie Pickett
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Mazmur 119:105Mazmur 119:105
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan 
terang bagi jalanku. 

Banyak orang percaya setuju bahwa membaca 
Alkitab itu penting. Akan tetapi, menemukan waktu 
untuk belajar, atau memahami Firman, mungkin 
menjadi penghalang bagi beberapa orang. Charis 
Daily Live Bible Study, dengan bantuan Partners 
kami, memberikan wawasan praktis tentang Alkitab 
sehingga tidak ada yang harus bertumbuh seorang 
diri dalam Firman! 

Sebelum COVID-19, Andrew mengadakan 
pengajaran Alkitab seminggu sekali pada hari Selasa 
malam. Charis Daily Live Bible Study sekarang 
disiarkan lima hari seminggu, Senin sampai Jumat. 
Waktunya dibuat berbeda-beda sehingga para 
penonton dari berbagai lintas zona waktu dapat 
mendengarkannya. Streaming pun ditawarkan 
dalam berbagai platform. 

Dengan siaran langsung secara interaktif, pemirsa 
dapat berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh 
dunia dan terlibat dalam sesi tanya-jawab setelah 
pelajaran berakhir. Mereka dapat mendaftarkan 
diri untuk menerima catatan gratis dan notifikasi 
mingguan tentang pengajaran tersebut. Selain 
itu, pemirsa dapat menemukan berbagai arsip 
pengajaran di situs web kami!

Para guru termasuk instruktur Charis Woodland 
Park, ditambah direktur Charis di Amerika 
Serikat mau pun Charis internasional. Peserta 
dapat memperoleh keberagaman pengajaran dan 
mendapatkan contoh, apa yang diterima para siswa 
Charis Bible College selama mereka sekolah.  

Pada bulan Mei, selama PSBB COVID-19, Andrew Wommack dan 
Carrie Pickett menjadi pembawa acara Charis Daily Live Bible Study 
pertama dengan instruktur Charis Woodland Park, Wendell Parr. 
Dia mengajarkan kebenaran dasar dan pentingnya kembali ke dalam 
fondasi Firman. Inilah yang dikatakan komunitas online tentang live 
stream ini:  

Saya sangat menghargai Wendell Parr dan stabilitas yang 
dibawakannya. Kembali ke dasar dan membangun fondasi 
yang kuat di atas Firman Tuhan… sangat sederhana namun 
luar biasa. Saya menyukai kesederhanaan pengajarannya 
yang dibangun di atas Firman dan Roh. 

— Audrey M.

Terima kasih telah membuat pengajaran Anda lebih mudah 
diperoleh!

 — Paula O.

Terima kasih Charis Bible College atas waktu ekstra dan 
Firman Tuhan yang disampaikan sehingga kami bisa terus 
dikuatkan. 

— Stephen M.

Terima kasih Partners, sehingga Charis 
Daily Live Bible Study mudah diakses oleh 
banyak orang di mana pun mereka berada. 
Pelajaran praktis tentang Firman Tuhan 
dapat dilakukan di berbagai platform media 
karena dukungan Anda. Untuk menonton 
atau mempelajari lebih lanjut, kunjungi www.www.
awmi.net/Study.awmi.net/Study.

Catatan: Testimoni ini telah diedit untuk 
panjang dan kejelasannya.

Jika Anda belum 
menjadi Partner dan 

ingin bergabung 
dengan kami 

menyebarkan Injil 
sejauh dan sedalam 
mungkin, kunjungi 

www.charisindonesia.www.charisindonesia.
org/donasiorg/donasi

dan jadilah Partner 
hari ini!!

AWMPACT:
Charis Daily Live Bible Study

—Five Days a Week!



J A N U A R Y
Phoenix Gospel Truth Conference

Special Guest: Dennis Burke
January 7–9 • Phoenix

F E B R U A R Y
Orlando Gospel Truth Conference

Special Guest: Jeremy Pearsons
February 11–13 • Orlando

New Hope Ministries Church
February 14 • Naples, FL

M A R C H
Tulsa Regional City Elders Banquet

March 4 • Tulsa, OK
The Encounter—OKC 2021

March 5–6 • Oklahoma City, OK
Legacy Community Church

March 7 • El Reno, OK
Men’s Advance

Special Guests: James Brown 
and Tony Dungy

March 11–13 • Woodland Park, CO

A P R I L
God with Us Musical

April 2–4 • Woodland Park, CO
Charis Campus Days

April 7–9 • Woodland Park, CO

M A Y
Kingdom Foundations, sponsored by 

Global Awakening
Special Guests: Randy Clark  

and Bill Johnson
May 19–22 • Woodland Park, CO

Copyright © 2021 Andrew Wommack Ministries, Inc. and its licensors. All rights reserved.

TO ORDER MATERIALS, GO TO awmi.net/Store, CALL OUR HELPLINE AT 719-635-1111, OR SEND IN THE ENCLOSED ORDER FORM.
Subscribe to our email list at awmi.net.

For more information on Andrew’s meetings, go to our website: awmi.net/Events

upcoming events 
conferences

Additional events and conferences will  
be added throughout the year.

Due to the current COVID-19 situation, events are 
subject to change. Please go to awmi.net/Events for up-to-

date information on all Andrew Wommack Ministries 
and Charis Bible College events.

PHOENIX
JANUARY 7–9

ORLANDO
FEBRUARY 11–13

Special Guest: 
Jeremy Pearsons

Special Guest: Dennis 
Burke

Visit DiscoverCharis.com to watch 
sample lessons and apply today.

Change your life. 
Change the world.


