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SEGALA PUDJI DAN HORMAT, SEGALA KEMULIAAN 

DAN KEBE-SARAN BAGI TUHAN JESUS.

PUDJI TUHAN, HALALUJA !

Kami sungguh bersjukur dan berterima kasih kepada Tuhan,
oleh sebab kemurahan-Nja jamg besar  itu  kami  dapat  mener-
bitkan untuk jang pertama kalinja satu madjalah rochani Kristen
Kebangunan Rochani jang kami beri nama "API MENJALA".



Pengharapan kami semegalah madjalah ini dapat mendjadi
berkat jang besar bagi saudara2 sekalian.

Madjalah ini kami terbitkan tiap 2 (dua) bulan sekali dan akan
kami bagikan dengan tjuma2 kepada orang2 Kristen dan teru-
tama kepada semua Geredja2 Tuhan dari segala aliran diseluruh
Indonesia.

Saudara2 semua jang kekasih didalam kasih Tuhan Jesus,
bantulah  doa  buat  kami  supaja  penerbitan  madjalah  ini  dapat
lantjar  dan  dapat  datang  kealamat  saudara  denggan  tetap.
Disamping  itu  kami  sangat  mengharapkan  pula  atas  kiriman
tulisan saudara2 jang berupa Kesaksian2 Peng-Indjilan, kerdja
kuasa  Rehulkudus  didalam  Kebaktian  Sembahjang  saudara,
mudjizat2 kuasa Allah jang terjadi dan renungan2 jang bersifat
Kebangunan Rochani.

Nah, kiranja tjukup sokian dulu, marilah saudara2: hamba2
Tuhan, anak2 Tuhan diseluruh Indonesia hubungilah kami. Kami
ingin mendoakan saudara2 sekalian dan sebalik-nja kami sangat
mengharapkan doa saudara.

"Oleh sebab itu, hendaklah kamu ..... mendoa-doakan sama
sendirimu, supaja kami selamat. (Jakub 5:16)

Achirnja kami mengutjapkan:

"SELAMAT MEMATJA - TUHAN JESUS PASTI MEMBERKATI".

AMIEN !!
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Bahwa sesungguhnja djikalau orang Kristen tidak merindu-
kan Kebangunan Rochani, orang2 Kristen sematjam ini adalah
orang  Kristen  jang  mati.  Memang  untuk  mendjadi  orang  jang
merindu,  haus atau dahaga akan hal  ini  perlu  sekali  pengeta-
huan  atau  berita  tentang  Kebangunan  Rochani.  Saudara2ku
apakah  jang  terdjadi  apabila  Kebangunan  Rochani  datang?
Lihatlah  kembali  peristiwa2  jang  telah  terjadi  didalam  Kissah
Rasul,  kedjadian2  di-negara2  jang  lain  pula  jang  telah  men-
galami Kebangunan Rochani.

Demikianlah  sebenarnja  kalau  Kebangunan  Rochani  itu
terdjadi: Roh Tuhan ditjurahkan dengan luar biasa, hadirat Tuhan
Jesus menguasai dan memerintah ditempat itu, orang2 sangat
takut berbuat dosa, Indjil diberitakan dengan gagah berani dan
disertai kuasa Allah jang njata, orang2 jang sakit disembuhkan,
jang dirasuk setan dibebaskan, dan mudjizat2 kuasa Allah terd-
jadi,  dan .....  Nama Tuhan Jesus sungguh2 ditakuti,  dihormati
dan dipermuliakan.

Tidakkah saudara merindukan hal ini?

Mungkin  saudara  sudah  paham tentang  pengetahuan  dan
berita Kebangunan Rochani, tetapi apakah saudara sudah mela-
kukan perkara2 jang harus dilakukan sebagaimana orang2 jang
merindukan hal ini, atau enak2 tinggal diam sadja?

Banjak orang jang berkata: "Ah, itu nanti ada masanja sen-
diri.  Tuhan  toch  sudah  menubuatkan  segala  perkara  itu  pasti



akan  djadi  nanti  pada  achir  zaman.  Itu  benar  saudara,  tetapi
bukanlah  itu  kita  harus  diam  sadja  dan  bersifat  menunggu
sampai pada waktunja.

Dengarkanlah dan tjamkanlah chotbah Jahja Pembaptis, itu-
lah jang harus kita lakukan dan sangat kita perlukan pada masa2
sekarang ini djuga: "Sediakanlah djalan Tuhan, dan luruskanlah
lorong2Nja. Tiap2 lembah akan ditimbun, dan tiap2 gunung dan
bukitpun akan direndahkan; dan jang bengkok akan diluruskan,
dan jang lekak lekak akan diratakan; dan sekalian manusia akan
melihat selamat jang dari pada Allah". (Lukas 3:4-6.)

Ada  tiga  perkara  jang  sangat  penting  jang  sesungguhnja
harus  kita  lakukan  untuk  menjambut  kedatangan  Kebangunan
Rochani ini. Maukah saudara melakukannja?

1. KEPENUHAN: Sesungguhnjalah kita harus penuh didalan
segala  perkara  jaitu  penuh  kerinduan,  penuh  pengharapan,
penuh kuasa Allah dan penuh kasih Allah dialam diri kita.

Bagaimanakah  hal  ini  bisa  kita  miliki?  Kita  harus  penuh
dengan Rohulkudus!  "Djanganlah kamu mabuk anggur,  hal  ini
mendatangkan  pertjabulan,  melainkan  hendaklah  kamu  penuh
dengan Roh". (Epesus 5:18).

Memang,  sebelum  kita  merindukan  Kebangunan  Rochani
bagi  djiwa2 jang lain  haruslah  djiwa  kita  dibangunkan terlebih
dahulu.  Hal  ini  tidak  ada  djalan  lain  ketjuali  kita  harus  penuh
dengan Roh.

Maka dari itu marilah saudara, mohonlah bagi dirir saudara
kepada Tuhan Jesus, supaja dibabtiskan atau  dipenuhi dengan
Rohulkudus dan  selalu tetap dialam kepenuhan Roh-Nja setiap
saat.

2.  KESATUAN: Banjak  usaha2  dari  Geredja2  Tuhan  dan



anak2  Tuhan  untuk  mengadakan  persatuan  dengan  tjara
organisasi dunia; jah, mungkin mereka menginginkan Kebangu-
nan Rochani djuga. Tetapi bagaimanakah kesatuan jang benar?
Kalau  kita  sungguh2  merindukan  satu  kesatuan  jang  benar
haruslah kita penuh dengan Roh terlebih dahulu, dan memiliki
kepenuhan Roh ini tinggal tetap senantiasa didalam hidup kita.

Inilah  jang  dikatakan  bersatu  didalam satu  Roh,  bukanlah
kesatuan jang mati seperti tjara organisasi2 dunia ini. Kesatuan
didalam satu Roh adalah satu kesatuan jang hidup. Hal ini berarti
kesadaran jang se-tinggi2nja akan persatuan dialam satu Tubuh
Kristus.  "Maka  kamu  inilah  tubuh  Kristus  dan  kamu  masing2
anggota-Nja". (1 Kor. 12:27).

Persatuan  sematjam inilah  jang  dinamakan  satu  kesatuan
jang  benar,  jang teguh,  kesatuan jang  tak  dapat  di-pisah2kan
atau  ditjerai-beraikan.  Perbedaan  aliran  Geredja,  perbedaan
bangsa,  perbedaan  pangkat  dll.  tak  dapat  se-kali2  memisah-
kannja  sebab  mereka  bersatu  didalam  satu  Roh,  satu  Tubuh
Kristus jang hidup. 

Se-sungguh2nja  bahwa  didalam  dunia  ini  masih  banjak
Geredja2 Tuhan atau anak2 Tuhan belum menjadari dan menga-
lami kesatuan jang benar ini. Kalau mere-kamengetachui sauda-
ra2nja dari aliran Geredja jang berlainan atau berbeda kebang-
saannja mengalami kedjatuhan,  wah mereka kelihatan senang
sekali lalu mentjeri-terakan dosa2nja keana kemari, meng-olok2,
menuduh; teapi sebaliknja kalau saudara tersebut dipakai Tuhan
dengan luar biasa lalu timbul tjemburu dan berusaha mentjari-
tjari kesalahannja seperti orang Parisi.

Saudara2ku jang kekasih didalam kasih Tuhan Jesus, mari-
lah kita ikut merasa sedih dan susah kalau saudara kita djatuh
(debgan  tidak  memandang  dari  aliran  Geredja  mana  sadja),
tetapi  sebaliknja  hendaklah  saudara  bersuka-tjita  kalau  salah
satu dari saudara kita dipakai Tuhan dendan heran. Inilah satu



kesatuan jang sungguh2 benar didalam satu Tubuh Tuhan Jesus
Kristus. 

Marilah kita membentuk satu kesatuan jang benar ini sauda-
ra2ku sekalian, supaja Kebangunan Rochani jang besar segera
datang dan terdjadi dinegara kita.-

3. KESAKSIAN: Inilah perintah Tuhan Jesus jang terpenting
dan  inilah  sebenarnja  kenjataan  dari  Kebangunan  Rochani.
Bersaksi! Bersaksi! 

Burkanlah kesaksian jang biasa sadja, jaitu kalau kita berka-
ta dari hal Tuhan Jesus dan Firman Allah lalu mereka mengang-
gap sebagai tjeritera dan dongeng sadja, tetapi harusla pemberi-
taan  atau  kesaksian  jang  dapat  mendatangkan  selamat,  jang
disertai mudjizat2 dan kuasa2 Allah jang mengherankan.

Marilah saudara2, kita melakukan perkara2 ini semua; men-
jediakan  djalan  Tuhan,  meluruskan  lorong2-Nja,  Kebangunan
Rochani  pasti  datang.  Kebangunan  Rochani  pasti  terdjadi
dinegara kita. Amin ja Amin.

"DAN  SEKARANG  INI,  JA  TUHAN,  TENGOKLAH  KIRANJA
AKAN  SEGALA  UGUTNJA  ITU,  DAN  BERILAH  KIRANJA
HAMBA-HAMBAMU INI KARUNIA MENGATAKAN FIRMANMU
DENGAN TERUS TERANG, SERTA MENGE-DAKAN BEBER-
APA TANDA ADJAIB DAN MUDJIZAT DENGAN NAMA JESUS
HAMBAMU JANG KUDUS". (Kis. Rasul 4:29-30).   M.Z. WIN.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

S A T U   P E R K A R A   B E S A R

JANG SANGAT DIPERLUKAN BAGI

NEGARA DAN BANGSA INDONESIA

PADA MASA SEKARANG, ADALAH:

" K E B A N G U N A N  -  R O C H A N I "   ( JUNUS 3:8-9 )



SEBUAH PANGGILAH KEPADA PAHLAWAN-2 DO'A SUPAJA
MENGENAKAN SELENGKAP SENDJATA ALLAH.

Pemerintahan dari  negara_2 diseluruh dunia ini  telah dipe-
gang oleh tangan-2 manusia tetapi sesungguhnja itu latang dari
tangan_2 penguasa jang tidak nampak.  Semua roh-2 revolusi -
roh-2 kegelisahan - roh pembrontakan jang melawan kekuasaan
- dan semua usaha-2 untuk menghantjurkan hukum-2 masjara-
kat  pala masa sekarang ini  adalah bukti-2 bahwa penguasa-2
jang  tidak  nampak  itu  sedang beraksi  memainkan peranannja
mengemudikan segala pperistiwa-2 jang ada didunia.

Apakah nubuata-2 jang telah dinjatakan oleh Tuhan Jesus
didalam Luk 21:25-27 itu telah digrnapi?

"Dan akan ada beberapa tanda adjaib  pada matahari  dan
bulan dan  bintang2;  dan diatas  bumi  kesusahan  pada  segala
bangsa  berkatjau-balau,  sebab  menderu  mendesah  laut  dan
gelombang. Maka orangpun rebah mati kelak, sebab ketakutan
dan sebab menantikan segala perkara jang akan berlaku keatas
bumi ini, karena segala kuat kuasa langit itupun akan berguntja-
ng gantjing. Lalu mereka itupun akan memandang. Anak manus-
ia datang dialam awan, dengan kuasa dan kemuliaan jang besar"

Tidak! Belum digenapi - tetapi persekutuan2 doa jang kuat
dari  orang2  sutji  dapat  mengubah  situasi  jang  sekarang  ini.
Sebab2 dari  segala kesusahan dari  segala bangsa didunia ini
adalah ditimbulkan oleh  Setan.,  dan oleh  sebab itu  tak  dapat
ditanggulangi dengan pembuatan hukum2 manusia - tetapi hanja
oleh Tuhan sendiri.



Hanja dengan sendjata rochani  itulah jang dapat berguna.
Apabila suatu perkara2 terdjadi diluar kekuatan manusiasangat
diperlukan  satu  seruan  doa  jang  dipandjatkan  kepada  Tuhan
supaja Tuhan dapat  tjampur tangan.  Tetapi  supaja Pahlawan2
Doa  itu  dapat  bekerdja  sama  dengan  Tuhan,  adalah  sangat
penting dibelakang untuk menjadari dari hal penguasa2 jang tak
tampak itu betapa kedjamnja berdiri peristiwa2 revolusi, pembe-
rentakan dan pembunuhan2 itu.

Sendjata2 dunia se-kali2 tidak akan mempan untuk menang-
kan  semua  serang2an  Setan  itu;  tetapi  Tuhan  sesungguhnja
telah memperlengkapi umatNja dengan satu perlengkapan send-
jata rochani, jang mana, djikalau mereka itu dipakai oleh kuasa
Rohnja,  pasti  akan  dapat  menghamburkan  segala  kekuata
kuasa2 kedjahatan itu dengan segala tipu dajanja.

Kita telah diadjar. "Lawanlah iblis maka iapun lari dari pada-
mu". Marilah, oleh sebab itu kita mengenakan selengkap send-
jata  Allah,  dan  mengatasi  dengan  doa2,  marilah  kita  lawan
segala  usaha2  Setan  itu  jang  akan  meruntuhkan  bangsa  dan
negara kita dan membawa kedalam lembah2 kesengsaraan. 

"Apabila musuh itu datang seperti air bah, maka Roh 
Tuhanpun akan menghembusnja seperti angin ribut". Jes. 59:19).

Pada tiap2 air bah kesusahan atau kegelisahan itulah tania
kuasa Setan itu sedang bangun. Selama Setan itu masih mend-
jadi Pengorganisasi dan Pengandjur dari segala kegelisahan itu,
ia  terus  mengatur  siasat  untuk  menimbulkan  partai2  dan
golongan2  jang  saling  berlawanan  satu  dengan  jang  lainnja,
menjalakan satu dengan lainnja untuk menimbulkan kesusahan
dan membuat mereka itu buta akan kebenaran.

Sebagaimana  kita  telah  mengenal  pekerdjaan2  Setan  itu,
marilah kita menghentikan untuk menjalahkan orang itu - ment-
jela tjara ini atau tjara itu - tetapi marilah kita bersatu sehati ber-
diri tegak untuk melawan musuh jang sesungguhnja jaitu Setan.



Maka  dari  itu,  didalam  persekutuan  kita  dengan  Tuhan
Jesus, jang mendjadi Radja diatas segala radja dan Tuan diatas
segala  tuan -  marilah  bekerdja  sama dengan Roh Sutji  untuk
meninggakan  dan  memuliakan  kemenengan  dari  Djoldjuta  itu
melawan kuasa Setan dan kuasa kedjahatan.

Peperangan2  jang  terdjadi  pada  masa  sekarang,  adalah
diantara huasa Tuhan dan kuasa Setan, maka kita harus melihat
kenjataan2 dengan sesungguhnja bahwa tanda2 kuasa Setan itu
akan menghantjurkan orang2 sutji atau orang2 tebusan Tuhan.

Didalam Kitab Wahju 12:15 kita membatja: "Maka ular itupun
menjemburkan air seperti suatu sungai dari dalam mulutnja dari
belakang perempuan itu, supaja ia dihanjutkan oleh air sungai
itu".

Maukah saudara mentjatat kenjataan2 dari pribadi Setan? 

Kebentjiannja jang sangat besar itu adalah untuk melawan
perempuan itu, dan supaja dapat melepaskan kemarahannja itu
dia akan membalikkan dunia ini masuk kedalam Neraka. Perha-
tikanlaah  saudara2,  bagaimanakah  sikap  orang2  sutji  dalam
menghadapi  ini  semua?  Djanganlah  pasif,  seolah-olah  seperti
orang jang takluk, tetapi haruslah mempunjai sikap jang garang
untuk menjerang. Lihatlah didalam Kitab Wahju 12:11. "Sekalian-
nja itu sudah mengalahkan dia oleh sebab darah Anak domba
itu, dan oleh sebab perkataan kesaksian mereka itu; dan mereka
itu tiada menjajangi njawanja, walaupun iapun sampai mati".

Hai umat Kristen, apakah tanganmu hanja tergantung keba-
wah sadja?

Atau apakah lututmu sudah lemah? Inilah sebuah panggilan,
hendaklah kamu perkasa dan peganglah kuasa Allah dan berdiri
tegak dan lawanlah Setan didalam masa2 jang djahat ini. Djika-
lau kamu tidak mengerdjakan ini kamu pasti akan dibawa hanjut
oleh air bah itu.

- Bersambung nomer jang akan datang - 



Kami sangat bersjukur, memudji Tuhan dan berterima kasih
kalau  pada  kesempatan  jang  indah  ini  dapat  ikit  mengambil
bagian djuga untuk mengisi dan memimpin Ruang Berita Pengin-
djilan dari madjalah Kebangunan Rochani "Api Menjala" ini. 

Mula  pertama  baiklah  terlibih  dahulu  kami  ingin  memper-
kenalkan diri  kami pada saudara2 sekalian, bahwa kamiadalah
pengindjil2  jang  bergerak  merupakan  satu  team  Pengindjil
Nongkodjadjar. Kami senang dan merasa dipanggil Tuhan Jesus
untuk memberitakan Indjil di-mana2, baik di Geredja2 Tuhan dari
ber-bagai2  aliran  apa  sadja  untuk  mengadakan  Kebaktian
Kebangunan  Rochani  ataupun  didaerah2  jang  belum  pernah
diberitakan Indjil.

Maka dari itu dengan ini kami menawarkan dan menjediakan
untuk membantu

Geredja2  saudara  kalau  saudara  menghendaki,  dengan
mengadakan Kebaktian Kebangunan Rochani  ataupun dengan
pengiriman bahan2 pengindjilan (traktat2), ataupun dengan apa
sadja  dapat  kami  lakukan demi  untuk  kemuliaan nama Tuhan
Jesus. Oleh sebab itu marilah saudara hubungilah kami "Team
Pengindjil Nongkodjadjar", dengan alamat seperti dalam madja-
lah  ini.  Kami  senang dan suka untuk  membantu saudara dan
mendoakan saudara, dan sebaliknja kamipun sangat membutuh-
kan  bantuan2  dan  doa2  saudara2.  Pengindjil  dari  berbagai2



Geredja  Tuhan  diseluruh  Indonesia,  kirimkanlah  kesaksian2
tentang  pemberitaan  Indjil  di-tempat2  saudara  untuk  mengisi
ruangan ini.

"Karena  aku  rindu  hendak  memandang  kamu  supaja  aku
boleh mem-bagi2kan kepada kamu karunia rochani, menetapkan
kamu; artinja, supaja aku engan kamu ber-sama2 dapat dikuatk-
an oleh iman masing2, baik imanmu dan imanku" (Rum 1:11-12).

Nah,  demikinnlah,  kami  sangat  senang  sekali  kalau  pada
saat ini djuga dapat menjaksikan pengalaman2 kami dalam pem-
beritaan Indjil  Tuhan Jesus. Baiklah kesaksian kami akan kami
mulai  sadja  dari  perdjalanan  kami  selama  kami  mengadakan
pengindjilan didaerah tanah Toradja Sulawesi Tengah.

Saudara2ku, pada bulan september 1967 kami (merupakan
satu  team)  diundang  kedaerah  Toradja.  Pada  waktu  itu  team
kami dibagi menjadi 2 bagian, sebagian ke Blora dan sebahagian
ke Tanah Toradja.

Kami  dari  Surabaja  naik  kapal  terbang  menudju  Makasar,
dan disanna kami menginap 2 hari di Geredja Segala Bangsa.
Lusanja kami berangkat ke Tanah Toradja dengan naik Bus dan
pada sore harinja kami sampi disana (Tanah Toradja) jaitu dikota
Rante Pao, dan disambut oleh wakil2 dari 82 Geredja dan pada
saat  itu  djuga  kami  mengadakan  fellow-ship  dengan  mereka
untuk pekerdjaan jang lebih landjut.

Kami tahu pekerdjaan Tuhan ini tidak mudah, karena begitu
banjak jang harus dilajani; djadi kami (sebahagian team) mem-
tuskan untuk berdoa terlebih dahulu disana (Rante Pao) selama
10 hari disamping menungga sebahagian team jang lain.

Tiba  santnja  Team  jang  lain  datang  dan  kami  bergabung
mendjadi satu Team kembali, dan mulai mengerdjakan pekerd-
jaan Tuhan disana. Berhubung begitu banjak 

Geredja2 jang harus dilajani maka kami membagi beberapa



Geredja digabung mendjadi satu tempat. Demikianlah seterusnja
sehingga mendjadi 22 tempat jang harus kami lajani selama + 2
bulan.

Nah,  baiklah  sekarang  kami  ingin  memberikan  beberapa
kesaksian dalam perdjalanan itu sebagai berikut:

Terutama saudara2 . . . . .

DESA SALU:

Kami  bisa  melihat  kuasa  doa  jang  mendjadi  alas  segala
pekerdjaan Tuhan, itu memungkinkan terdjadinja mudjizat2 jang
mengherankan. Telah kami lihat dalam perdjalanan kami ini, dim-
ana Tuhan berbuat tanda mudjizat pada desa jang pertama ini.
Malam ke 2 dalam pengindjilan kami disana bertobatlah seorang
istri  dukun.  Dia  merasaka  tjinta-Nja  Tuhan,  heran  saudaraku;
bessok paginja dia membawa suaminja (dukun) untuk didoakan
karena tangannja jang satu mati tidak dapat digerakkan.

Saudara2ku pagi hari itu adalah waktunja untuk membaptis-
kan dengan air  untuk orang2 jang sudah bertobat.  Salah satu
dari kami melajani dukun itu dan Tuhan memberikan hikmat-Nja
jang berkata demikian, "Suruhlah dia bertobat dan dibabtiskan
dengan  air  didalam Nama-Ku maka  dia  akan  sembuh",  salah
satu saudara kami ini  mengatakan hal itu pada dia. Dukun itu
mau  bertobat  dan  dibaptiskan,  heran,  pada  waktu  dukun  itu
keluar  dari  air  dia  dapat  mengangkat  tangannja  dan  mulai
bertepuk tangan memudji Nama Jesus jang heran itu.

Pudji Tuhan Jesus jang heran, dan selalu heran!



DESA BUNTU MINANGA:
Kalau  Tuhan  Jesus  heran

didesa  Salu,  demikian  djuga  Dia
heran  djuga  didesa  Buntu  Mina-
nga. Sungguh2 Dia tidak berubah!

Pada malam pertama dibawa
masuk  dalam  Kebaktian  seorang
perempuan  setengah  umur  jang
lumpuh  2  th.  Dia  ingin  sekali

disembuhkan,  kami  melihat  imannja  untuk  sembuh.  Bukankah
begitu  saudaraku;  malam  itu  hudjan  sangat  deras,  tetapi  dia
tetap  datang,  untuk  disembuhkan  oleh  Tuhan  Jesus,  Jesus
mendjamah orang itu dan berdiri dengan sembuh. Tuhan Jesus
heran dan tetap heran.

Pudjilah dan mintalah tolong pada Tuhan Jesus jang heran
itu.
DESA TONDOK RATTE:

Demikian djuga saudara, Tuhan Jesus Penolong jang besar
itu ada di-mana2, siapa sadja jang mengundang Jesus dengan
pertjaja, Jesus datang dan memberi pertolongan.

Pada siang hari dibawa pada kami seorang perempuan tua
jang  tuli,  perempuan  itu  pertjaja;  dia  akan  disembuhkan  oleh
Tuhan Jesus. Seorang dari kami jang diurapi Tuhan memasuk-
kan  djarinja  pada  telinga  orang  tua  itu.  Setelah  diperintahkan
didalam nama Tuhan Jesus, maka dari telinga itu keluar lendir
dan terbukalah telinga itu. Dia mulai menirukan Haleluja . . . . . .
Jesus heran.

Dengan pertjaja semua boleh djadi.

Pertjajalah sauaraku pasti Tuhan Jesus menolongmu.



SATU - SATUNJA GEREDJA JANG BENAR
(Diselamatkan oleh Darah Jesus - lahir baharu)

Saja  tidak  menanjakan  dimanakah  saudara  pergi  Geredja
pada  hari  Minggu;  saja  hanja  bertanja,  "Apakah  kamu  sudah
mendjadi anggota satu Geredja jang benar?" 

Satu Geredja jang benar adalah dibentuk dari satu perseku-
tuan orang2 jang pertjaja  pada Tuhan Jesus. Itu  terdjadi:  dari
semua  orang2  pilihan  Tuhan  -  dari  semua  orang  laki2  dan
perempuan jang bertobat - dari semua orang2 Kristen jang sung-
guh2.  Itulah  sebuah  Geredja  jang  semua anggotanja  memiliki
tanda2 jang sama.

Mereka  semua  telah  dilahirkan  baru  oleh  Roh.  Mereka
semua memiliki  "pertobatan jang sungguh2 kepada Tuhan dan
iman jang langsung kepada Tuhan Jesus Kristus. Mereka semua
membentji  dosa  dan  mereka  semua  menasihi  Tuhan  Jesus.
Mereka semua menjembah dengan ber-bagai2 tjara;  sebagian
ada jang dengan bentuk peraturan doa jang tertentu, sebagian
tidak. Beberapa ada jang menjembah dengan berlutut dan bebe-
rapa ada jang berdiri. Tetapi mereka semua menjembah dengan
satu hati jang ber-satu. Mereka semua dipimpin oleh satu Roh.
Mereka semua diikat  pada satu pusat  jang besar,  jaitu  Tuhan
Jesus  Kristus.  Mereka  semua  dapat  berkata  dengan  sehati
"Haleluja" dan mendjawab dengan satu suara "Amin dan Amin".

Itulah sebuah Geredja jang se-kali2 tidak bergantung pada



kartu  anggota  Geredjanja,  dan  baptisan  air,  dan  Perdjamuan
Sutji,  meskipun  semua  itu  perkara2  jang  sangat  penting  dan
berharga  pada  waktu  mereka  melakukannja.  Kehidupan  ang-
gota2 itu sungguh2 tidak bergantung pada pendeta2nja didunia,
bagaimanapun besar harganja mereka itu jang telah mengchot-
bahkan Indjil kepada anggota2nja. Tetapi mereka hanja memiliki
satu Kepala jang besar, satu Gembala, satu Pendeta/Pastor dan
itu Ialah Tuhan Jesus Kristus.

Dia sendirilah oleh RohNja, jang mengakui ssemua anggota-
2nja dari GeredjaNja itu, meskipun pendeta2 jang menundjukkan
pintu.  Satu kali  semua orang diandjurkan supaja bertobat  dan
pertjaja  Indjil,  dan  pada  ketika  itu  djuga  ia  mendjadi  seorang
anggota  Geredja  jang benar. Ia  makan Tubuh Kristus  dengan
iman setiap hari dalam kehidupannja dan tidak ada seorang pen-
detapun didunia ini jang dapat mentjegahnja. Ia boleh dikeluar-
kan dari  pengakuan anggota Geredja, tetapi sebaliknja orang2
jang telah ditahbiskan didunia bisa mungkin tidak diakui mend-
jadi anggota Geredja jang benar itu.

Inilah  sebuah  Geredja  jang  benar  jang  tidak  bergantung
pada  bentuk2nja:  upatjara2,  bangunan  gedung2  Geredja,
mimbar2, pakaian kebesaran, uang, radja2, pemerintahan2 atau
tindakan apapun jang datang dari tangan manusia. Mereka dapat
hidup apabila segala perkara ini telah diambil. Keadaan mereka
tidak bergantung  pada suatu  barang apapun melainkan  hanja
oleh hadlirat Tuhan Jesus Kristus sadja dan RohNja.

Inilah satu2nja Geredja jang memilik persekutuan jang benar.
Anggota2nja semua bersatu dalam menghadapi soal2 jang lebih
berat, sebab mereka semua terbentuk oleh satu Roh.

Tentang hal Tuhan, dan Kristus, dan dosa, dan hati mereka
masing2,  dan  iman,  dan  pertobatan,  dan  penghormatan  pada
Alkitab, dan kepentingan2 dari doa, kebangkitan orang mati, dan
pengadilan pada hari  kiamat ber-lain2 pendapat;  tetapi  semua



mendjadi satu didalam Tuhan Jesus Kristus.

Inila satu2nja Geredja jang benar (dari keseluruhan Geredja)
Ini bukan Geredja dari suatu bangsa atau orang2. Anggota2nja
diketemukan di-tiap2 tempat di-dunia dimana Kitab Indjil dipert-
jajainja. Itu tidak dapat ditahan didalam kekangan pagar jang luar
biasa  ataupun  dikeluarkan  dari  suatu  pemerintahan  negara.
Geredja ini adalah satu2nja Geredja jang pasti tahan menderita
sampai achir zaman. 

Anggota2nja boleh dianiaja, ditindas, dipendjarakan, dibakar;
kehidupannja sungguh2 melalui api dan air.

Radja  Firaun,  Radja  Herodes  dan  penumpahan  darah
orang2 sutji  telah  bekerdja dengan gagal  untuk mendjatuhkan
Geredja ini. mereka telah dilempar kesana kemari tetapi Geredja
ini  dapat  hidup terus.  Anggota2nja mengubah nasib keradjaan
atau  negaranja  dengan  doa2  mereka.  Apabila  anak2  Tuhan
(permata2) itu sedang dikerdjakan, dan kenjataan2 pribadi Tuhan
Jesus mengambil  tempat,  maka akan ada satu nama Geredja
sadja - jaitu Geredja pilihan. Inilah Geredja jang sungguh2 mela-
jani Kristus diatas bumi ini. Anggota2nja merupakan satu kum-
pulan jang ketjil  dan beberapa djumlah sadja.  Beberapa disini
dan beberapa disana, beberapa ada dibawah pimpinan pendeta
jang berada disini dan jang lain ada disana.

Inilah  Geredja  jang  benar  jang  harus  dimiliki  oleh  semua
orang, djika ia ingin diselamatkan. Saudara boleh memiliki hak2
istimewa, penerangan,  pengetahuan,  tetapi  tidak menjadi  ang-
gauta Tubuh Tuhan Jesus Kristus, hak2 ini tidak akan menjela-
matkan djiwamu.

Orang2 menjangka djikalau mereka bergabung di Geredja ini
atau di Geredja itu dan telah menurut semua peraturan2nja, itu
sudah merasa pasti  benar akan keselamatan djiwanja. Semua
belum tentu mendjadi anggauta Tubuh Kristus meskipun mereka
telah menjebut orang Kristen.



PERHATIKANLAH!

Saudara boleh setia mendjadi seorang anggauta dari aliran
Geredja apa sadja,  tetapi  belum tentu mendjadi  milik  anggota
Geredja  jang benar.  Dan djika  saudara tidak  menghendaki  itu
lebih baiklah saudara tidak mengalami hidup lahir baru. Baiklah
saudara berdoa dan mentjari kehendak Tuhan dengan sungguh2
akan hal ini.

Apakah saudaraku jang kekasih menghendaki untuk menje-
rahkan djalan hidup saudara jang belum sesuai itu dan sekarang
mengambil djalanNja Tuhan?

Apakah saudara mau mendjadikan Alkitab itu sebagai Pem-
erintahan  jang  mengatur  hidup  saudara  dan  memimpin  hidup
saudara  se-hari2.  Marilah  datang  kepada  Tuhan  Jesus  dan
terimalah  Dia  sekarang. Dia  sedang  memanggil  saudara
sekarang:

"Marilah  kepadaKU,  hai  kamu  sekalian  jang  berlelah  dan
jang menanggung berat. AKU ini akan memberi sentausa kepa-
damu". (Mat. 11:28)

Djikalau saudara meninggal  ini  malam, ketempat manakah
saudara  mendapatkan  hidup  kekal?  Hanja  ada  dua  tempat  -
SURGA dan NERAKA. 

"Pertjajalah akan Tuhan Jesus maka engkau akan bereleh
selamat". (Kis. 16:31). "Karena demikianlah Allah mengasihi isi
dunia,  sehingga  dikaruniakanNja  AnakNja  jang  tunggal  itu,
supaja  barang  siapa  jang  pertjaja  akan  Dia  djangan  binasa,
melainkan beroleh hidup jang kekal". (Jah. 3:16).

TJAMKANLAH:

Geredja  jang  benar  jang  kita  maksudkan  disini  adalah
RUMAH ALLAH (pribadi seseorang). (1 Kor. 3:16).

Digubterd. : M. Z. Wien.



LAGI PULA AKU BERKATA KEPADAMU:

"DJIKALAU DUA ORANG DARI PADAMU
SEHATI  DIATAS  BUMI  INI  DIDALAM
BARANG  SESUATU  HAL  JANG  AKAN
DIPINTANJA,  IA  ITU  AKAN  DIADAKAN
BAGINJA  OLEH  BAPAKU  JANG
DISORGA." (MAT. 18:19).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pudji Tuhan!
Dengan  alasan  Sabda  Tuhan  Jesus  ini  maka  kami  ingin

melaksanakan  atau  mempraktekkan  untuk  membentuk  satu
Persatuan  Doa  dari  segenap  anak2  Tuhan  dari  ber-bagai2
Geredja Tuhan diseluruh Indonesia.

Saudara2 jang kekasih, marilah kita sungguh2 sehati untuk
memohon satu perkara jang penting dan besar jaitu Pentjurahan
Roh Tuhan dan Kebangunan Rochani di-negara kita ini. Semua
anak2  Tuhan  -  orang2  Kristen  -  dapat  berdoa  ditempatnja
masing2 jaitu didalam Geredja2nja atau didalam rumahnja.

Saudara2  kami  seiman  jang  didalam  kasih  Tuhan  Jesus,
bersama ini kami mengundang saudara2 sekalian, marilah kita
bersatu didalam doa.

Bergabunglah dengan kami untuk ber-sama2 pada waktu2
jang  telah  ditetapkan  untuk  memehon  satu  permohonan  jang



chusus kepada Tuhan Jesus jaitu: "Kebabgunan Rochani" jang
besar dan penuaian djiwa2 dari bangsa kita.

Untuk lebih djelasnja baiklah kami akan mendjelaskan bagai-
mana bentuk dan pelajanan PEDUKER di Nongkodjadjar kami.

PEDUKER kami  sampai  pada saat  ini  mempunjai  3  (tiga)
matjam bentuk pelajanan jaitu sebagai berikut:

1.)  Kami  dapat  melajani  untuk  mendoakan  permintaan2
apapun  dari  setiap  orang  dengan  djalan  surat  menjurat.
(korespondensi).

Marilah saudara, bagikanlah bebanmu itu kepada kami, kami
siap  sedia  senantiasa dengan senang  untuk  mendoakan sau-
dara.  Pertjajalah  Tuhan  Jesus  pasti  memberkati.  "Pertolong-
tolonganlah menanggung beban sama sendiri, maka demikianlah
kamu meng-genapkan hukum Kristus". (Gal. 6:2).

2.)  Didalam pelajanan doa ini kami ingin sekali membentuk
DOA  RANTAI  dari  anak2  Tuhan  jang  se-banjak2nja,  untuk
memohon  satu  permohonan  jang  chusus  jaitu  Kebangunan
Rochani. Pelajanan doa ini akan kami atur supaja dapat berd-
jalan terus selama 24 djam penuh jaiyu tiap2 hari, satu malam.

Adapun tjaranja demikian: Dalam Nama Tuhan Jesus kami
minta kepada saudara2 sekalian untuk mengurbankan dengan
rela waktunja 15 menit sadja setiap harinja dengan tetap untuk
dipersembahkan  kepada  Tuhan  berdoa  chusus  memohon
"Kebangunan Rochani".

Waktu 15 menit ini biarlah saudara pilih sendiri dengan se-
bebas2nja,  bilakah  saudara  dapat  melakukan  doa  ini  dengan
tetap setiap harinja, lalu mengirimkan kepada kami, maka kami
akan memasukkan dalam daftar BUKU DOA RANTAI kami.

Nah,  saudara2 semua, dengan ini  kami mengundang sau-
dara2 untuk berdoa rantai dengan kami memohon Kebangunan
Rochani.



3.) Pelajanan doa ini kami lakukan sebulan sekali jaitu pada
tiap2 hari 

DJUMAT PERTAMA DARI TIAP2 BULAN. Pada hari tersebut
kami selalu berdoa semalam suntuk (kalau bisa disertai berpua-
sa), memohon chusus untuk Kebangunan Rochani.

Nah,  demikianlah saudara2 sekalian, marilah kita menjata-
kan kesetiaan kita untuk menuruti  dan melaksanakan perintah
Tuhan Jesus jang didalam Kitab Mat. 18:19

 itu. Marilah kita ber-sama2 sehati diatas bumi ini memohon
barang  sesuatu  hal  jang  penting  sekali  jaitu  Kebangunan
Rochani jang besar dinegara kita.

Maka dengan ini kami mengundang dan berseru:

"Hai,  saudara2  kami  seiman  jang  dari  ber-bagai2  aliran
Geredja  diseluruh  Indonesia,  Geredja2  Tuhan  atau  Sidang2
Djemaat  Tuhan,  saudara2  Pemimpin  Kebaktian  Persekutuan2
Doa, tiap2 kelurga Kristen, dan anak2 Tuhan semuanja, marilah
bergabung untuk ber-satu didalam doa dengan kami.

Isilah  formulir  dibawah  ini  jang  telah  kami  sediakan  dan
kembalikanlah dengan segera kepada kami lagi (kalau saudara
memerlukan  banjak  boleh  membuat  sendiri).  Biarlah  saudara
menentukan pilihan saudara sendiri dengan se-bebas2nja untuk
mendjadi anggota dari salah satu pelajanan PEDUKER kami ini.

Isilah formulir  ini  dengan satu pernjataan djandji  kasih dan
penjerahan saudara kepada Tuhan Jesus supaja kita ber-sama2
dapat diberkati dengan limpahnja".

Nah, kami utjapkan: "SELAMAT BERDOA".

IMMANUEL - Tuhan beserta kita.  Amin!



Ketua

PEDUKER  NONGKODJADJAR.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Kepada:

Persatuan Doa untuk
"Kebangunan Rochani".

(PENDUKER).
Nongkodjadjar.

Bersama ini  dengan kesukaan jang daripada Tuhan Jesus
kami  berdjandji  untuk setia  mendjadi  anggota PEDUKER, dan
akan melakukan doa pada hari dan djam jang telah kami tetap-
kan sebagai berikut dibawah ini:

1.) Tiap2 hari Djumat pertama setiap bulan berdoa 
semalam. (Djam 22.00 s/d Djam 05.00).

2.) Berdoa selama 15 memit dengan tetap tiap2 
hari untuk Doa-Rantai. 
(Djam . . . . . . . s/d Djam . . . . . . . )

Hormat kami:

   *) boleh ditjoret salah satu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

HAI  UMAT  KRISTEN !

-- Dimanakah semua saudara2 dan kaum keluarga saudara ?

-- Berapakah djumlah saudara2 dan kaum keluarga saudara 

M U L A I   S E K A R A N G !   BERDOALAH !   BERDOALAH !

UNTUK  KESELAMATAN  DJIWA  MEREKA !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



"SEBAB  ITU  NASEHATKU  PERTAMA-TAMA  SUPAJA
PERMOHONAN, DOA, PERMINTAAN DAN PERIHAL MENGUT-
JAP  SJUKUR  BAGI  SEKALIAN  ORANG  DILAKUKAN;  BAGI
SEGALA  RADJA  DAN  SEGALA  ORANG  BESAR-BESAR,
SUPAJA  BOLEH  KITA  MELAKUKAN  SUATU  KEEHIDUPAN
JANG AMAN DAN SEDJAHTERA DIDALAM SEGALA IBADAT
DAN  HAL  JANG  SOPAN.  MAKA ITULAH  JANG  BAIK  DAN
DIPERKENAN PADA PEMAN-DANGAN DJURU SELAMAT KITA
ALLAH,  JANG  BERKEHENDAK  SEKALIAN  MANUSIA
BEROLEH  SELAMAT  DAN  SAMPAI  KEPADA PENGENALAN
DARI HAL JANG BENAR". 1 TIMOTIUS 2:1-4.

Berdoa untuk pemimpin2 dari segala bangsa disini telah di-
perintahkan oleh Rasul Paulus. Doa sematjam ini, bisa membuat
kuasa kedamaian jang besar bagi umat Tuhan didalam dunia.

Dengan  kuasa  doa  itulah  mereka  dapat  menerima segala
sesuatu dari Tuhan. Orang2 Kristen jang tidak termasjhur nama-
nja boleh melakukan kuasa jang sama atau bahkan lebih besar
dan dapat mengatasi kuasa kedjahatan.

Perhimpunan jang ketjil dari orang2 Kristen didalam perseku-
tuan doa jang sungguh2 sehati memiliki kuasa jang lebih besar
dari pada Perserikatan Bangsa Bangsa (P.B.B.).

Hai, orang2 Sutji / Kristen, Branilah dan djangan mundur !!

Apakah tidak benar bahwa doa dari dua orang jaitu Heskia dan



Jesaja telah membalikkan bala tentara dari radja Sanherib itu?

Bukankah  Daniel  hanja  sendirian  telah  berdoa  dan  telah
memindahkan bangsa Jahudi kembali ketanah airnja?

Bukankah doa2 dari Nehemia telah mengubah hatinja radja
Artahsasta untuk mengirimkan dia sehingga dapat membangun
kembali tembok Jerusalem?

"Dimana dua orang diantara kamu sehati" akan mempunjai
kuasa jang besar dari  Tuhan. "Doa orang jang benar sungguh
besar chasiatnja", mengubah segala sesuatu. Elia telah berdoa
maka hudjan datang dan berdoa lagi maka hudjan tidak ada.

Jusak telah berdoa dan memerintahkan matahari dan bulan,
maka mereka telah menurutnja. Tongkat Musa teah membelah
Laut Merah dengan kuasa Tuhan.

Hai, Orang2 Sutji / Kristen, beranilah dan djangan mundur !!
Selama kita didalam dunia kita adalah terang dunia dan garam
dunia.

2 Radj. 19; Dan. 9:3-19; Neh. 1:4-11, 2:2-6; Mat. 18:19; Jak.
5:16-18;  1Radj.  17:1  18:1;  41:45;  Jus.  10:12-13;  Kel.  14:16;
21:22; Mat. 5:13-14.

Wiwien. W.

diterdj.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *


