


Dari   REDAKSI
Marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus.

Ia sangat mengaihani kita/itu sebabnya Ia memberikan kita hidup
yang baru, yakni dengan cara menghidupkan  kembali Yesus Kristus
dari  kematian.  Ini  memberikan  kita  parapen  yang  hidup.  Kita
mengharapjan  untuk  meniliki  berkat2  yang  disediakan  Allah  bagi
umatNya, yaitu berkat2 yang disimpannya di Sorga, sehingga tidak
dapat rusak dan menjadi busuk ataupun luntur (1Pet 1:3-5).
Kita telah menikmati ber-sama2 berkat2 tsb, Allah didalam Tuhan

Yesus Kristus tidak hanya menyediakan berkat2 yang akan datang
saja, tetapi yang sedang kita perlukan saat inipun, dapat kita nik-
mati, demikian juga yang kami rasakan melalui MAR, anda dapat
melihat  di  tengah2  melangitinya  harga2,  akibat  adanya  inflasi/
majalah  kesayangan  anda  mencoba  dengan  wajah  seyerbya  yg
baru. Kami staf redksi akan berrumba harus untuk meningkatkan
nurtu,  baik  isi  maupun  bentuk  /wajahnya.  Tam...  ranspoma  dan
dukungan anda sukalian sebagai s......a2 sekerja .... semanua bah
mungkin  akan  karunjud.  Sekali  lagi  kami  mengkiapkan  meny....
te...ima kasih atas respons yang samakin lam.. ...akan nyata untuk
MAM,  Kami  dapat  merasakan  dan  membuktikan  me....but  surat2
yang anda kirimkan kepada kami, baik berupa nasehat2,  doro....
iman, teguran2 maupun dukurngan dalam doa. Dari lebih dari itu,
kami  melihat  adanya  peningkatan  sumbangan  berupa  uang  dan
perlengkapan2 lainnya untuk penerbitan MAM. Untuk itu juga kami
mengucapkan  banyak  terima  kasih,  Tuhan  memberkata  anda
sekalian!
Mungkin anda heran dengan cover MAM kali ini tidak sama dengan

bulan2  lalu  (dicetak  offset).  Perlu  anda  katahui,  kini  kami  telah
memiliki  alat2  sablon,  dan  kami  mencobanya  serta  meneruskan-
nya.  Sudah  barang  tentu  masih  terdapat  kakurangan  disana-sini
sebab tenaga tekhniknya belum seahli tenaga2 tekhnik sablon yang
lain  pada  umnumnya.  Itulah  sebabnya,  kami  menghimbau  sdr/i
sekalian  pecinta  MAM untuk dapat  memakluminya,  jikalau hal  ini
kurang berkenan dihati para pembaca sekalian. Insya Allah, dengan
mening-katnya partisipasi anda sekalian, kami dapat meningkatkan
juga  mutu  dari  majalah  kesayangan  anda  ........  API  MENYALA.
Semuanya  ini  kita  perbuat  hanya  untuk  kemuliaan  Nama  Tuhan
l'esos Kristus saja. AMin, Tuhan memberkati.  **** Redaksi ****
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LAPORAN

TEAM RIAU

Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinanNya kepada
kami selama pelayanan di Kep. Riau dan Riau Daratan selama +/- 6
bulan.  Didalam pelayanan  ..ali  ini  Tuhan  banyak  mengajar  kami
dalam segala hal, terutama tentang iman dan bagaimana ber-jalan
menurut pimpinanNya. Semua konsep2 yang ada pada pikiran kami
digagalkan oleh Tuhan; peristiwa yang terjadi waktu keberangkatan
kami pertama kali,  yaitu kami kehilangan surat  surat  tugas dan,
alamat  yang  akan  kami  tuju  di  Riau  nanti-nya.  Aknirnya  kami
berjalan sesuai dengan konsepNya Tuhan, yaitu dengan m.... iman
yang diberikan kepada kami dan dari - banyak kesukaran. Akibat-
nya,  mujizat  dan  kuasa  Allah  dinyatakan  didalam  setiap  setiap
pelayanan kami. Di Rep. Riau dan Riau Darotan, kami mengunjunji
beberapa tempat (palau), a.l.:  

Tanjung Pinang:
1. Di pulau ini, per-tama2 kami mengunjungi geraja G.P.I.B. 

Tetapi kami ditolak dengan alasan tak ada surat rekomendasi
dari Synode.

2. Kami mengunjungi Gereja Pantekosta di Indonesia juga ditolak,
karena  tidak  membawa  surat2  tugas.  Akhirnya  kami  pergi
kegereja Persekutuan Segala Bangsa (GPSB). Di gereja ini kami
diterima  untuk  mengadakan  kebangunan  rokhani.  selama  1
minggu. Selain pelayanan di gereja, kami juga menginjil sambil
membagi traktat di  pasar2, di-toko2, traktat yang yang kami
bawa dalam bahasa Kuot  (Cina),  bahasa Inggris  dan bahasa
Indonesia. Dalm penginjilan itu kami bertentu dengan beberapa
pemuda  dari  Tapanuli  yang  menurut  -  pengakuan,  mereka
adalah  orang  Kristen,  tetapi  tidak  pernak  ke  gereja.  Mereka
hanya mencari kepuasan duniawn saja, bahkan salah satu dari
antara mereka menurut ceritanya /kesaksiannya dia pernah ikut
Sakolah Alkitab. Kami mulai melayani mereka satu persatu dan
mereka  merasakan  jamahan  Tuhan.  Kami  doakan  mereka, 
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akhirnya mereka mengalami suatu damai yang luar biasa, yang 
tak pernah mereka alami sebelumnya. 

3.  Pelayanan  yang  lain,  yaitu:  melayani  ibu2  secara  pribadi  di
Komplar langkatan Laut Tanjung Pinang.

Pulau Batam:

Di pulau ini kami diterima secara kekeluargaan oleh majeli-majatis
gereja G.P.I.B. karena tidak ada surat rekomendasi dari Sinoas.

I. Kurang lebih 2 minggu, selain pelayanan di gereja secara uman
juga pelayanan kepada keluarga2 atau pelayanan secara - pribadi.
Pelayanan  kami  lihat  sangat  penting  sekali  dan  sangat  berhasil
dalam  gereja  Tuhan.  Tidak  cukup  dokhotbahi  seminggu  sekali.
Dalam pelayanan  pribadi  ini  kami  menekankan  -  tentang  perto-
batan, kemuMan di ..anjutkan kepada babtisan Roh Kudus. Dibawah
ini  kami  seritakan  beberapa  kesaksian  tentang  orang2  yang
bertobat / meneria kelepasan dari Tuhan serta kesaksian tentang
pengalaman mereka setsuah menerima babtisan Roh Kudus.

1. Ada satu keluarga yang sering bertengkar baik antara orang tua
terhadap anak atau antara anak2nya satu dengan yang lainnya
dsb, sehingga menyebabkan efek yang tidak - baik dalam kehi-
dupan akak2 dari keluarga tsb. Ini semua terjadi akibat sang
tau sering pergi ke suk..., ke tempat-tempat keramat; bahkan
anakanya  dimandikan  dengan  bunga2,  serta  susuk  (jimat
berupa jarum emas atau berlian) yang dimasukkan ke muka-
nya,  supaya banyak  lelaki  yang tertarik.  Setelah kami  layani
dan kami beri penjelasan2 dari Firman Tuhan, mereka menye-
rahkan jimat2nya untuk dibakar dan dilepaskan semuanya, dan
kami  mendoakan  keluarga  tsb.  Akibatnya,  mereka  menerima
kelepasan dan damai sejahtera Allah melimpah dalam keluarga
tsb. Puji Tuhan!

2.  Didalam satu keluarga yang lain teretakan antara-suami istri
yang diakibatkan karena suami sering menyeleweng, sebab dia
diikat  oleh  roh,  perjinahan.  Dia  sering  mencari  kepuasan
dengan wanita2 lain. Sang suami memang ada kerinauan untuk
terlepas dari perbuatannya yang jahat itu, namun ber-kali2 aia
berusah  tetap  gagal.  Dia  tidak-sanggup  utk.  memeranginya,
apalagi  dia  jarang kegereja.  Dengan kasih Allah,  kami  layani
keluaga itu dan luar biasa 

. . . . ke hal. 21 . . . .



Keadaan dan Sifat

ALLAH
Bagaimanakah  keadaan  Allah  itu,  dan  bagaimanakah  pula  kita

dapat menggambarkan tentang keadaan / sifat2Nya.

Kalau kita berbicara tentang Allah, sudah barang tentu kita tidak
dapat  mengethauinyasedikitpun  tntang  Dia,  apalagi  kita  yang
terlampau jauh pandangan kita tentang Allah itu, 

Namun Alkitab mengajarkan  kepada kita  sebagai  orang  percaya
kepada  Tuhan  Yesus  Kristus  dan  otomatis  yang  percayake-pada
AlkitabNya (INJIL), maka dari dalamnya kita aka mengetahui suatu
rahasia Allah yang sangat dalam sekali. Tentang siapakah Allah, dan
bagaimana keadaan Allah itu.

Ada dua cara untuk kita dapat menggambarkan keadaan Allah itu:

1. Alkitab memberikan penerangan yang sangat jelas ten-tang 
keadaan Tuhan dan juga tentang sifat2 Allah yg. diungkapan 
didalamnya.

2. Keadaan Allah dan sifat2Nya dapat dinyatakan didalam 
hubungan Allah sendiri dengan umat ciptaanNya (manusia).

Dengan demikian kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah itu
depat  kita  ketahui  ketahui  tentang  keadaanNya  dan  sifat2Nya.
Walaupun kita ini debu dan umat ciptaanNya.

Dan juga apabila kita dapat memeriksa FirmanNya (Alkitab) dari
permulaan atau kitab Kejadian sampai kepada penghabisan, yaitu
kitab  Mahyu,  maka  disana  kita  akan  melihat  dengan  lebih  jelas
tentang Allah. Kita patut mengerti bahwa Allah itu yang menjadikan
manusia, dan yang lebih jelasnya bahwa kita tidak dapat mengatur
Allah atau menyatakan Allah, bahwa Allah harus begini atau begitu,
yang seolah-olah kita. Yes. 40:25-26.
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Sebeuarnya Allah juga telah menyatakan diriNya kepada manusia
didalam  penampilanNya  dengan  menampakkan  diri.  Baik  melalui
sinar  kemuliaanNya maupun melalui  FirmanNya, dan teris-timewa
Dia menampakkan, diriNya melalui. AnakNya, yaitu Yesus Kristus,
dengan  demikian  kita,  dapat  mengetahui,  keadaan  Allah  melalui
penampilanNya. Rasul Yahya menyatakan didalam suratnya kepada
kita,  bahwa  Allah  tidak  dapat  dilihat  oleh  manusia,  bahkan
seorangpun tiada (Yoh. 1:18). Tetapi Allah sanggup menampakkan
diriNya kepada umatNya.

Contoh: Pertama, kepada Musa; kita membaca didalam Kel 3:2-6:
"Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya didalam nyala
api yang keluar dari  semak duri.  Lalu ia melihat,  dan tampaklah
semak  duri  itu  menyala,  tetapi  tidak  tidak  dimakan  api.  Musa
berkata:  "Baiklah  aku  menyimpang  kesan  untuk  memeriksa
penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri
itu?"  Ketika  dilihat  Tuhan,  bahwa  Musa  menyimpang  untuk
memeriksanya,  berserulah  Allah  dari  semak  duri  itu  kepadanya:
"Musa,  Musa!"  Dan ia  menjawab: "Ya,  Allah."  Lalu Ia berfirman:
"Janganlah  datang  dekat2,  tanggalkanlah  kasutmu  dari  kakimu,
sebab tempat dimana engau berdiri itu, adalah tanah yang kudus."
Lagi  Ia  berfirman:  "Akulah  Allah  ayahmu,  Allah  Abraham,  Allah
Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa memutupi mukanya, sebab ia
takut memandang Allah."

Disini kita melihat bahwa Allah menampakkan diriNya kepada Musa
melalui belukar yang menyala.

Kedua ... Allah menampakkan diriNya dalam kemuliaannya kepada
Saulus.  Kita  membaca  dalam  kisah  Para  Rasul  9:3-7  :  "Dalam
perjalannya  ke  Damsyik,  ketika  ia  sudah  dekat  kota  itu,  tiba2
cahaya memahcan dari  langit  mengelilingi  dia.  Ia  rebah ketanah
dan kedengaranlah olehnya suatu suaru yang berkata kepadanya:
"Saulus,  Saulus,  mengapakah  engkau  mengaiaya  Aku?"  Jawab
Saulus: "Siapakah Engkau Tuhan?" KataNya: "Akulah Yesus yang
kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah kedalam kota, disana
akan dikatakan kepadamu, apa yang harus kau perbuat. Maka ter-
mangu2lah  teman2nya  seperjalanan,  karena  mereka  memang
mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juapun." 

Dalam ayat2 tsb. kita melihat, Tuhan menyatakan diriNya melalui 
cahaya yang memancar di sekeliling Saulus. 
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Dan masih  banyak  lagi  contoh2 yang  lain  yang  terdapat  dalam
Alkitab,  seperti  kepada  para  nabi,  para  rasul  dan  kepada semua
hamba2Nya.
Ketiga,  Allah  dapat  menyatakan  diriNya  melalui  FirmanNya

(Alkitab) yang kita baca setiap saat. Kita membaca dalam Yesaya
34:16:  "Carilah  didalam  kitab  Tuhan  dan  bacalah:  satupun  dari
semua  makhluk  itu  tidak  ada  yang  ketinggalan  dan  satutidak
kehilangan  yang  lain;  sebab  begitulah  perintah  yang  keluar  dari
mulut Tuhan, dan Roh Tuhan telah mengumpulkan mereka."
Melalui  ayat  ini,  kita  dapat  mengerti  bahwa  bisa  menyatakan

diriNya melalui apa yang Dia Firmankan.
Dengan ke tiga contoh yang kita peroleh daari Alkitab ini, maka

jelaslah bahwa Allah yang tidak nampak atau yang tak kelihatan itu
dapat kita ketahui tentang keadaanNya, atau gambaran serta wujud
yang sebenarnya.
Allah itu tidak mempunyai tubuh/badan jasmani, sebab Dia itu Roh

adanya (Yoh. 4:24). Dan Allah juga tidak seprti manusia yang serbe
terbatas;  baik  pemikiran maupun keadaannya yg.  sesungguhnya.
Allah  itu  tidak  ada  persulaan  ataupun  akhirNya.  Allah  itu  tidak
berkesudahan dan Dia kekal  se-lama2nya.  Dia juga Maha Kuasa,
penuh hikmat,  dan kebijaksanaan dan Dia bisa  berada di-mana2
sekaligus. (tidak terbatas tempat dan waktu).
Walaupun ber-juta2 umatNya di  dunia ini  memohon sesuatu ke-

padaNya  secara  bersamaan,  tetapi  Allah  belum  pernah  kebing-
uangan didalam hal  Dia  harus  memberikan jawabanya/  memper-
hatikan umatNya. Allah tidak perlu dibentu, bahkan Dia juga tidak
memerlukan/meminta bantuan kepada manusia.
Tidak  seorangpun  yang  dapat  mengatur  atau  memasehatiNya.

(Yes. 4D:13). tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui pikiran-
Nya (1 Kor. 2:16). disinilah kita melihat ke-Maha-KuasanNya serta
kesempurnaan yang sesungguhnya. Allah juga suci adanya dan adil;
Ia  membenci  dosa.  Sekalipun  demikian  Ia  Kasih  adanya  dan  Ia
mengasihi  semua  orang  dan  mengampuni  tiap-tiap  orang  yang
datang dan mengaku dosanya serta bertobat.

Allah itu Tritunggal.

Banyak  orang  menyangka  bahwa  Allah  kita  ada  tiga,  bahkan
banyak juga orang Kristen yang tidak mau percaya adanya Allah
Tritunggal  itu.  Tetapi kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal 
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bukan berarti  ada tiga Allah. Sebab Ia adalah Esa adanya, tetapi
Allah beroknum (berpribadi) tiga. Tiga pribadi tsb. ialah: Allah Bapa,
Allah  Anak  (Firman),  Allah  Rohul-kudus  dan  tiga  oknum  tsb.
masing2 berpribadi tetapi hanya satu Allah saja. (I Yoh. 5:7).

Kiti  bisa  mengambil  contoh  dari  tiga  pribadi  yang  menjadi  satu
yaitu: 

1. Kalau kita melihat/berbicara tentang matahari, tidak saja kita
melihat matahari itu, tetapi kita juga akin melihat sinar matahari
dan juga kita dapat merasakan tentang panasnya matahari tsb. Jadi
ada matahari,  ada sinar matahari, dan ada juga panas matahari.
Tetapi bukan bearti ada tiga matahari.

II. Kalau kita melihat kehidupan, manusia, kita tidak akan melihat
kehidupan manusia itu saja, tetapi kita akan melihat kelengkapan,
manusia itu, yang terdiri dari : Tubuh, Jiwa, Roh. Dengan demikian,
bukan  berarti  ada  tiga  manusia,  melainkan  hanya  satu  manusia
saja. (1 Tes. 5:23).

Dengan adanya ka dua contoh diatas ini, kita dapat memastikan
bahwa Allah Tritunggal itu buka berarti tiga Allah, melainkan hanya
satu Allah saja.

Demikian pelajaran kita tentang Allah dan kiranya dapat menja-
dikan  berkat  bagi  saudara  pambaca,  serta  penuntun  untuk
mengenal Allah secara benar dan mendalam. Tuhan memberkati. 

Oleh: Ev. Hosea Kusno
(ex. L.B.T.C.),

S u r a b a y a.
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BUAH ROH
Oleh: Andrew Miles OSB,

The Pecos Benedictins
Newsletter.

diterjemahkan oleh 
**PIET ..NGELEN **

"Dalam hal inilah BapaKu yang di Sorga dipermuliakan, yaitu jika
kamu berbuah banyak". (YOH. 15:8). Dengan perkataan ini Tuhan
Yesus menyatakan kehendak hatiNya bahwa kita sebagai muridNya
harus  berbuah  banyak.  Apakah  yang  Tuhan  Yesus  maksudkan
dengan perkataan ini? Buah2 apakah yang Dia ingin lihat didalam
kita? Bagaimana kita  bisa berbuah? Mari  kita baca Firman Tuhan
untuk belajar.

KEBERHASILAN DALAM PERJANJIAN LAMA?

Kalau anda baca fatsal2 pembukaan didalam kitab Kejadian, ..ka -
salah  satu  hal  yang  anda  kagumi  per-tama2  adalah  keadaan
berkelimpahan dan keberhasilan ciptaan Allah yang luar biasa. Bumi
menumbuhkan tunas2 dengan tumbuh2an yang berbiji (Kej 1:11)

Allah berfirman. agar didalam air berkeriapan makhluk yang hidup.
(Kej. 1:20) Dan kepada ciptaan yang hewani yang pertawa-tama.
Allah  berfirman:  "Berkembang  biak  dan  bertambah  banyak  serta
penuhilah  air  dalam  laut  dan  hendaklah  burung  burungdibumi
bertambah banyak"  (Kej.  1:22).  Kita  memperhatikan juga bahwa
kata2 Allah yang pertama-tama kepada manusia adalah "beranak
cuculah" (Kej. 1:23) Ini adalah baik perintah Allah dalam kehidupan
kita maupun berkatNya atas kehidupan kita. Berkat Allah ini atas
umat manusia dan khusus atas Umat pilihanNya, diulangi ber-kali2
dalam seluruh perjanjian Lama. Perjanjian kepada lbrahim yalah:
"Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat  banyak/sangat
suhur" (Kej. 17:6). Sepanjang sejarahnya, Israil menesukan bahwa
dekat dengan Allah membawa kemakauran dan kel..mpahan; tetapi
sebalikaya meninggalkan Dia membawa kekurangan dan kerja yang
tidak ber-hasil. (lihat Ul.ps.28 dan Kas 14"9).

Allah juga mulai mengajar umatNya, bahwa buah2 yang Ia ingin
lihat secara khusus untuk mereka keluarkan ialah buah2 rohani, 
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yaitu keadilan,  kesucian, kasih dan belas-kasikan. Didalam ..orita
perump..man kobun anggur dalam Yes. 1-6, kita menpumyai contoh
yang baik, Disini  Israil  disebut "..ebun anggur yang terpilih" atau
"suatu  tenaman  yang  berken..  kepada  Yahwe".  Dia  .........  oleh
Tuhan sendiri dalam tanah yang subur. Allah memperhatikan kebun
ang....Nya  secara  khusus.  Ia  mencangkulnya  dan  membuang
batu2nya  .......  Ia  ..sadirikan  menara  jaga  dan  menggali  lobang
tempat memeras ...gur, Seleajutnya Allah menabtikan buah anggur
yang baik,  tetapi  yang dihasilkan ialah  buah anggur  yang asam,
artinya buah yang tidak enak, Hal itu dikatakan ..rtinya) dalam ayat
7:  "dinantiNya  keadilan,  tapi  hanya  ada  keinaliman;  dinantinya
kebenaraan, tetapi hanya ada keonaran.

Betapapun  Israil  mengahargai  keberhasilan/kemah..rannya  dan
khusus  melahirkan  anak2,  mereka  juga  mulai  me...erhatikan
keberhasil.. yang Allah berikan kepada orang yang benar. Bahkan
orang yang tah dapat melahirkan ......kan berbuah, dan janganlah
orang kebiri  berkata: "sesungguhnya aku ini  pohon yang kering",
sebab  beginilah  Firman  Tuhan:  "kepada  orang2  yg.kebiri  yang
memelihara hari2 sabatKu dan yang memilih apa yang Mekehendaki
dan  yang  berpegang  kepada  perjanjianKu,  kepada  mereka  akan
Kuberikan  dalam  rusahKu  dan  dilingkungan  tembak2  keliamanku
suatu tanda peringatan dan nama itu libih daripada anak2 lelaki dan
perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan kuberikan kepada
mereka." (Yes. 56:3-5).

Hanya  waktu  Israil  bergtul  erat  dengan  Allah  mereka,  maka
mereka berbuah lebat/berlimpah limpah. Barangkali dimana-..n juga
....  ini  tidak  diayatakan  lebih  indah  (melalui  lambang cinti  kasih
pengantin) daripada didalam kitab Kidung-Agung. D....  Kidung ini
kita  melihat  Penganten  Perempuan  dan  Penganten  Laki2  saling
memberikan pendapatnya tentang-buah-buah kasih mereka.

PENGANTIN  PUREMPUAN:  "Seperti  pohon  apel  diantara  pohon2
dihitan,  demikian  lah  kekasihka  diantara  terung2.  Dibawah  na-
ungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitanku.
Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan pangjinya dia-tasku adal-
ah cinta. Kuatanlah aku dengan pengaman kismis segarkanlah aku
dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. (Kidung Agung 2:3-8).

PENGANTIN  LAKI-LAKI:  "Dinda  pengantenku,  kebun  tertutup
dan-.... air termeterai, tunas2mu merupakan kebun pohun2 delima
dengan buah2nya yang lemat. (Fs. 4:12-13).
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PENGANTIN PEREMPUAN:  "Semoga kekasihku datang dikebunnya
dan makan buah2nya yang lezat (4:16). Dekat pintu kita ada pel-
bagai buah-buah yang lezat yang telah lama dan yang baru saja
dipetik. Itulah telah kusimpan bagimu, kekasihku (7:13).Kata-kata
ini  dikabulkan  waktu  Tuhan  Yesus  datang  untuk  mencurahkan
kasihNya kepada gerejaNya (sbg. Pengantin Perempuan). Kemudian
membangkitkan kita untuk menyatakan kasih kita kepadaNya.

PANGGILAN TUHAH YESUS KEPADA UMAT-NYA UNTUK BERBUAH.

Perjanjian Baru dimulai dengan nada mendesak. Khothah-Yohanes
Pembaptis  mengajak  kita  untuk  bertobat/merobah  pikiran  suatu
perobahan  yang  menghasilkan  buah-buah  yang  baik  dalam
kehidupan  kita.  Maka  demikianlah  dia  menyatakan  kepada  kita:
"Hasilkanlah buah dan sesuai dengan pertobatan" (Mat. 3-8). Inilah
persoalan yang mendesak: "Kapak sudah tersedia pada akar pohon
yang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti
akan ditebang dan dibuang kedalam api (Mat. 3:10).

Banyak ceritera2 perumpamaan dan kejadian2  dalam kehidupan
Tuhan  Yesus  mengajarkan  pelajaran  yang  sama  serta  memper-
kembangkannya lebih lanjut. Tuhan Yesus mengutuk pohun ara yg.
hanya mempunyai daun2an dan tidak mempunyai buah, pohon itu
segera layu. (lihat Mat. 21:9). 

Cerita tentang perumpamaan pohon ara dalam Luk. 13:6-9 serupa
didalam perumpamaan ini, dimana kita melihat kedua-duanya baik
kesabaran Allah dan pada waktu yang sama bentuk perintah yang
mutlak untuk berbuah: "Biarkanlah ia tumbuh lagi tahun ini,  aku
akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepada-
nya, mungkin tahun depan ia akan berbuah; jika tidak tebanglah ia!
(Luk  13:8-9).  Lihat  juga  perumpamaan  petani-petani  penyewa
dalam Mat. 21:33-46. Cerita perumpamaan penabur menyampaikan
kabar serupa. Tujuan Allah menabur bibitNya ialah bahwa bibit itu
dapat jatuh ke atas tanah yg. subur dan menghasilkan seratus kali
lipat. 

Juga  dalam  Injil  Yohannes  Tuhan  Yesus  mengingatkan  bahwa
tujuan Dia memanggil  kita adalah agar kita boleh berbuah lebat.
"Bukan kamu yang memilih aku, tetapi, Akulah yang memilih kamu,
Dan  Ahu  telah  menetapkan  kamu,  supaya  kamu  pergi  dan
-menghasilkan buah dan buahmu itu tetapi." (Yoh. 15:I6). 

******* bersambung *******
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   D U AD U A
S A K S I    A L L A HS A K S I    A L L A H

**** (THE TWO WINESESS) ****  BILL BRITTON 

**** Diterjemahkan bebas dari buku:
"JESES THE PATTERN SON"

oleh: Piet Engelen ****

Ketika pada saat  Sang Pemuda Galilea itu  masuk ke dalam air,
maka seluruh isi neraka mulai gemetar.Setan2, roh2 jahat pesuruh2
setan,  bahkan  penghulu2  di  udara  terpesona  dengan  penuh
ketakutan memandang kejadian yang sederhana itu. Tiada seorang
Yahudipun pada hari itu yang melihat peristiwa tsb, dapat mengerti
(makna dari) apa yang telah terjadi.  Bagi mereka-mulai  dari  ahli
Taurat sampai kepada nelayan, maupun peda-gang sampai kepada
ibu2 rumah tangga-berpendapat tahwa kejaan itu hanyalah suatu
babtisan  lain  oleh  nabi  Yohanes,  Sang  Pembabtis  itu.  Tetapi
malairat2  Allah  mengerti  apa  yang terjadi  dan mereka menyanyi
dengan sukacita.  Dan  setan juga mengerti  apa  yang  terjadi  dan
mereka mereka ketakutan luar biasa.

Tetapi mengapa? "Pemuda" langsing ini yang baru keluar dari air
nampaknya tidak  begitu  berarti  terhadap  kekuatan2 gerombolan-
gerombolan  setan  yang  telah  menganiaya  dan  memerangi  umat
manusia  sejak  dari  taman  Eden.  Tetapi  ada  satu  hal  yang  lain
tentang  orang  ini.  Satu  sinar  yang  lembut  nampaknya  berkobar,
menancar  dari  dalamNya,  ketika  Ia  memandang  ke  arah  Surga.
Dialab  Anak  Allah  itu  ......  Allah  turon  ke  dunia  dalam  bentuk
manusia  dan  gerombolan2  kerajaan  kegelapan  sadar  bahwa
kekuatan mereka sudah dihancurkan dan waktu bagi - mereka telah
singkat. Sang manusia Yesus itu sudah diurapi - dengan Roh Kudus
dan kepadaNya telah diberikan Roh Kuasa yg. tiada terbatas. Surga
dan bumi telah dipersatukan.
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Dalam fatsal2 sebelumnya telah diceritakan tentang apa yang telah
terjadi di sungai Yordan ini serta kehidupan masa kanak2 dari Tuhan
Yesus.  Dapat kita temukan dalam fatsal/bagian pertama dari  seri
buku  ini  yang  berjudul  "God's  Greatest-Sign"  (Tanda  Allah  yang
Terbesar),  bahwa Yesus adalah suatu tanda dan pola dari  Putra2
Allah,  Tubuh  Kristus,  atau  Pemenang-Pemenang.  Segala  sesuatu
mengenai  kehidupanNya selamadi  dunia  ini  mempunyai  penggen-
apan didalam kehidupan dan pelayanan  TubuhNya.  Dalam fatsal/
bagian  yang  berjudul  "The  Voice  in  the  Wilderness"  (Suara  di
padang  Gurun)  dan  "The  Open  Heavens"  (Langit  Terbuka),
menceritakan panjang lebar tentang babtisan di sungai Yordan itu.
(judul2  tsb.  adalah  bagian2  atau  fatsal2  dari  buku  "Jesus  the
Pattern Son", (Yesus Sang Pola Putra Allah), darimana naskah ini
diterjemahkan. -red-).

Sekarang kita  akan membahas ber-sama2 tentang ke dua saksi
didalam kitab Wahya fatsal 11. Kami hendak menunjukkan bagai-
mana Yesus sebenarnya adalah "Dua Orang Saksi" yang dimaksud
dalam fatsal tsb. Karena itu Kita akan melihat bahwa kedua saksi
didalam kitab Wahyu tsb. adalah juga Tubuh Kristus yang diurapi
dan  disempurnakan  dan  yang  melayani  Kebangunan-Rokhani
besar2an yang terakhir di dunia ini. Kita akan melihat "Hujan Akhir"
yang sesungguhnya.  Ini  mungkin mengejutkan beberapa diantara
anda yang sedang menantikan Elia  atau Musa atau Henoch atau
orang lain yang menjelma dalam daging lagi dan berjalan sekeliling
kota  Yerusalem secara  hurufiah  dan  jasmaniah.  Tetapi  mengenai
pokok ini, Firman Allah sangat jelas dan jikalau hati anda terbuka
untuk  kebenaranNya,  anda  akan  segera  melihat  apa  yang  Allah
rencanakan sebenarnya pada akhir zaman ini.

Didalam Yohanes 8:13, dikatakan orang2 Farisi  menuduh bahwa
Yesus mengatakan sesuatu yang tidak benar karena hanya Dia yang
dapat  menyaksikan  siapakah  Dia  dan  darimana  asalNya.  Tentu
mereka menunjukkan kepada Tauratnya dalam Ulangan 19:15, yang
mengatakan bahwa "baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi
perkara itu tak dapat disangsikan lagi". Satu orang saksi tidak cukup
untuk  menentukan  kebenaranNya  atau  kebenaran  kesaksianNya.
Dalam Mat.  18:26,  Yesus ,sendiri  mengulangi  hal  itu dan,  begitu
juga  Paulus  dalam II  Kor.  13:1.  Mata  atas  keterangan  tiga  juru
bicara  besar,  Yesus,  Musa  dan  Paulus,  /Allah  menetapkan  suatu
hukum  Iman  ....  FirmanNya  tak  dapat  disangsikan  lagi,  atas
keterangan dua atau lebih dari dua orang saksi yang dimaksud.
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 Dua  adalah  angka  saksi.  Juga-dua  adalah  angka  Alkitab  yang
menggambarkan  Kristus  didalam  penggenapan  tubuhNya,  yaitu
gerejaNya. Misalnya, Adam dan pengantin puterinya yang berada di
sisinya.  Matahari  dan bulan,  tentu saja bulan tidak memantulkan
cahanya sendiri, melainkan cahaya matahari. Dua susun roti diatas
meja roti sajian dalam kemah (Tabernakel); dua nafiri perek dalam
Bil.fatsal  10,  yang  dibuat  dari  perak  tempaan  yang  semuanya
menunjukkan  bahwa  Kristus  dan  TubuhNya  semua  berasal  dari
"Satu"  (Ibr.  2:11) dan bahwa Dia akan meniup nafiri  pada hari2
akhir ini, melalui umatNya yang sudah di tebus dan diurapi.

Dan lain2 contoh yang menyatakan juga bahwa angka dua besar
artinya dalam menggambarkan Kristus  sebagai  Kepala  bagi  umat
nya, yaitu TubuhNya.

Sekarang mari kita lihat didalam Alkitab, apakah Yesus, memang
seorang saksi saja, sebagaimana orang2 Farisi menuduh.Nya, atau
apakah Dia merupakan Dua Orang Saksi. Didalam Yohanes 8:16-18,
Yesus menjawab mereka sebagai berikut: "Dan jikalau Aku mengna-
kimi, maka penghakiman itu benar, sebab Aku tidak seorang Diri,
tetapi  Aku bersama dengan Dia yang mengutus Aku.  Dan dalam
kitab Tauratmu (ul. 19:15) ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang
adalah sah; Akulah yang bersaksi tentang DiriKu sendiri dan juga
Bapa yang mengutus Aku bersaksi tentang Aku". Maka disitu anda
melihat sesungguhnya ada "dua", yaitu Allah dan manusia. Anda taK
dapat melihat Allah, tetapi anda melihat Dia yang menjelma menjadi
manusia. Maka, oleh karena pekerjaan2 yang hebat, yang jauh dari
kemampuan  manusia  Allah  menyaksikan  akan  kebenaran  berita
yang Yesus bawa. Karena itu Yesus menjadi "Saksi Berganda" atau
sesungguhnya  sebagai  dua  orang  saksi.  Dengan  demikian  Dia
memenuhi tuntutan-tuntutan dari HukumNya sendiri. Ini dikemuk-
akan selanjutnya didalam Yohanes 10:25: Yesus menjawab mereka:
"Aku  telah  mengatakannya  kepada  kamu,  tetapi  kamu,  tidak
percaya; pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam Nama BapaKu,
itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku". Juga dalam Yoh.
5:31-32; 36-37, megatakan .... "Kalau Aku bersaksi tentang DiriKu
sendiri, maka kesaksianKu itu tidak benar; ada yang lain yang ber-
saksi  tentang  Aku  dan  Aku  tahu,  bahwa  kesaksian  yang  diberi-
kannya  tentang  Aku  adalah  benar  ....  tetapi  Aku  mempunyai
kesaksian  yang  lebih  penting  daripada  kesaksian  Yohanes,  yaitu
segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaKu supaya Aku me-
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melaksanakannya.  Pekerjaan  itu  juga  kukerjakan  sekarang,  dan
itulah yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa mengutus
Aku".

Hal ini adalah sangat sederhana saja. Allah menyatakan kuasaNya
yang hebat atas maut, penyakit, setan2 dan seluruh kekuatan lain,
melalui kehidupan "Manusia Yesus" itu di dunia. Dengan demikian
sesungguhnya  menjadi  dua  orang  salsi  ...  satu  dilihat  dan  yang
lainnya tidak dapat dilihat. Karena Yesus adalah Pola dari TubuhNya,
maka kita bisa mengharapkan bahwa umat Allah pada hari2 akhir ini
dapat mendirikan Kerajan. Allah diatas bumi ini dengan cara yang
sama. Adakah ini masih merupakan suatu rahasia, yaitu mengapa
Yesus  mengatakan  bahwa  Dia  hendak  memberikan  NamaNya
kepada kita?  Apakah anda telah mengerti  mengapa Dia berkata:
"Sama seperti  Bapa mengutus  Aku,  demikian juga sekarang Aku
mengutus kamu"? Dan ketika Dia berkata: "Pekerjaan2 yang Aku
lakukan kamu akan lakukan juga ...."

Dia  sudah  merencanakan  akan  maksud  dan  tujuan  ini.  Sambil
mengingat  ini,  mari  kita  sekarang  balik  ke  fatsal  11  dari  kitab
Wanyu, sehingga saya tidak perlu mengutip Semua ayat2 disini.

Perhatikanlah, bahwa dalam ayat 1 ada perintah kepada Yohanes
untuk mengukur Bait Allah. Tetapi ayat 2, memberitahukan bahwa
selebihnya  (halaman)  dari  Kota  suci  itu  tidak  boleh  diukur  pada
waktu sekarang. Namun, dalam fatsal 21, kita baca bahwa sekarang
kota  suci  diukur.  Mengapa?  Pertama-tama,  mari  kita  menyelidiki
siapa atau apa yang dimaksud dengan kota Yerusalem itu dan seba-
gai apa baitnya digambarkan? Di selutuh Aikitab sangat jelas bahwa
Yerusalem menggambarkan perempuan itu, atau Gereja yang Suca/
Mempelai kristus. Lihat Wah. 21:2,9-10 yang mengatakan tentang
hal ini: "Dan aku, Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem Baru
turun  dari  Surga,  dari  Allah  yang  berhias  bagaikan  pengantin
perempuan yang berdandan untuk suaminya ....... Maka datanglah
seorang dari ketujuh malaikat .... lalu ia berkata kepadaku, kata-
nya: Marilah kesini,  aku akan menunjukkan kepadamu pengantin
perempuan/mempelai Anak Domba". Lalu didalam Roh ia membawa
aku kea-atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menun-
jukkan-kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari Surga,
dari Allah". Jadi kota itu menggambarkan orang2 yaitu anak2 Allah
yang lahir baru dan disucikan oleh darah Yesus,  yang merupakan 
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mempelaiNya. Tak ada sesuatu yang lebih jelas daripada ini. Tetapi
sekarang  saya  menunjukkan  suatu  rahasia  kepadamu  .......
Siapakah BaitNya? Sama sepertikota adalah terdiri dari sekelompok
orang2 dan bukan suatu tumpukan batu bata dll,  maka demikian
juga Bait itu adalah sekelompok orang-orang. Sekarang kita selidiki
siapakah mereka itu?

Baiklah, sebagaimana Bait itu banagian dari Kota itu, dan bangun-
an itu tidak dibuat dengan palu dan...saha manusia. Bait itu penun
kemuliaan dan hadirat Allah dengan Tempar Maha Suci di-tengah2-
nya; demikian juga orang2 Bait Suca ini adalah banagian mempelai
perempuan,  yakni  bahagian  yang  diurapi  oleh  Roh  dengan  tidak
terbatas, yang berdiam di alam Surgawi bersama dengan Kristus,
penuh kemuliaan dan hadiratNya dalam cara yg, tidak dimengerti
oleh kebanyakan orang. Inilah tubuhNya, Putra-Putra Allah, Pemen-
ang2Nya: Lihatlah ..... apa yang terjadi dengan kelompok ini ..... 

Dalam Wah. 11:1, dikatakan mereka diukur. Ukuran yang bagai-
mana? Bacalah Eps. 4:11-13, Allah memberikan jabatan2 ter-tentu
kepada  GerejaNya.  Walaupun  manusia  dan  setan2  tidak  ingin
mereka (gereja Tuhan) berfungsi demi tujian Allah yg. Illahi. Tujuan
ini  ialah membangunkan Tubuh Kristus dan membawa kita  (yang
dipanggil dengan panggilian Sorgawi dari Allah). kepada : "lingkat
pertumbuhan  yang  sesuai  dengan  kepenanan  Kristus".  Sekarang
kita baca dalam Wahyu, bahwa mereka telah diukur dan baitNya
telah siap untuk dipenuhi dengan kemuliaan dan kuasa Allah. Tidak
demikian halnya dengan kotanya.  Kota  masih  menghadapi  3  1/2
tahun penghakiman dan kesusahan sebelum diukur. "Rumah Allah
sendiri  yang pertama-tama dina-kimi".  Dengan demikian kota itu
harus siap untuk mentaatifirman Allah (Yang tentunya saat ini tidak
dilakukan), sehingga Kristus dapat menempatkan jemaat dihadapan
DiriNya  dengan  cemerlang  tanpa  cacad  atau  kerut,  tetapi  .......
kudus dan tidak bercela. Kotanya akan di-injak2 seperti garam yang
telah menjadi tawar.

Dalam ayat 3, kita baca bahwa urapan kuasa datang diatas ke dua
orang saksi. Urapan ini adalah urapan sama yang dialami oleh Yesus
di kali  Yordan, waktu Roh Kudus turun di-atasNya. Mungkin anda
mengatakan  bahwa  kita  telah  menerima  urapan  itu,  waktu  kita
menerima kepenuhan yang mulia itu atau baptisan Roh Kudus. 
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Tidak  saudaraku,  kita  hanya  menerima  "Jaminan  bagian  kita".
Maksudnya, pengalaman "Pantekosta" ini yang sudah dialami oleh
ribuan  orang  adalah  sama  dalam  kenyataannya,  tetapi  dalam
kepenuhannya hanya ukuran yang sangat terbatas dengan apa yang
telah dialami oleh Tuhan Yesus, serta apa yang masih disimpan bagi
mereka yang menuntur hak warisan mereka didalam Kristus. Pengu-
rapan ke dua orang saksi ini terjadi ketika kemuliaan Allah (Yesus)
memenuhi  seluruh  bait  Allah  (Tubuh  Kristus),  PemenangNya.
Dengan demikian kebenaran dan hidup dapat mengalir keluar dari
BaitNya untuk membangun, meng-kuatkan dan mengibur  mereka
yang meratap di Sion -kota Allah (mempelai Kristus) atau perem-
puan yang menderita sakit berselin. Oh, kekasih ini bukan khyalan
atau fantasi atau permainan kata2. Ini akan terjadi sungguh2 dan
bahkan  sekarang  ini  Allah  sedang  mempersiapkan  kita  untuk
peristiwa  yang  mulia  ini.  Coba,  jika  anda  mau  gambarkanlah
kelompok orang2 yg. terpencar di seluruh dunia, milik Yesus yang
sedang  menangis  dan  berketuh  kesah  dihadapan  Allah  karena
keperluah dunia yg. sangat ,emdesak sekali ..... tiba2 Yesus datang.
Dia tidak datang untuk semua orang, tetapi hanya untuk merekat

yang mengharapkanNya. Dan Dia datang untuk membawa kesela
matan penuh. Bukan untuk melarikan diri bersama kita atau untuk
menyembunyikan dari  peperanganNya pada hari Tuhan itu, tetapi
untuk mengurapi dan memenuhi kita dengan kemuliaan dan kuasa
serta RohNya. Dan dengan kedatanganNya, kelompok orang orang
ini  menjadi  satu  Tubuh,  walaupun terpisah  jauh  secara  manusia.
Mereka  terhimpun  dipawah  satu  Kepala  dan  melayanidi  bawah
perintah Illahi yang sama. Dengan tiba2 dunia melihat Yesus sendiri
ketika  Dia  menyatakan  DiriNya  dengan  serentak  melalui  ribuan
orang suci di selurah dunia.
Kalau neraka goncang, takhta2 dan pemerintah runtuh dan jatuh,

dunia beragama gempar, orang2 biasa dibangunkan kembali-sepeti
pada  waktu  pertama  kali  Allah  menyatan  diriNya  dalam  bentuk
manusia  (satu  orang  saja),  maka  hayangkanlah  apa  yang  akan
terjadi jikalau Dia menyatakan Hidup yang sama itu melalui ribuan
orang  suci  dalam waktu  yang  sama?  Apakah  peng-hujatan?  Oh,
tidak, itu adalah perjanjian Firman Allah yang kekal dan janji  itu
tidak akan gagal. Dunia tidak senang dengan apa yang dilihatnya.
Jikalau dunia  mengasihi  Yesus,  maka dunia  juga akan mengasihi
anda.  Melainkan  dunia  membenci  Dia,  melawan  Dia,  bahkan
berusaha dengan sekuat tenaga untuk membunuh Dia, dan akhirnya
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juga membununNya. Puji  Allah, Kuasa-diberikan kepada tubuh ini
untuk menghakimi dunia. Yah, orang orang Kudus akan menghakimi
dunia (1 Kor. 6:2) dan kuasa diberikan kepada mereka untuk melak-
sakannya. Itu tidak berarti bahwa orang2 kudus akan mampu untuk
membinasakan dunia dalam kemarahannya,  tetapi bahwa mereka
akan  mampu  untuk  membersihkan  dunia  dari  dosa,  menyusikan
umat Allah dan memanggil mereka keluar dari tradisi agama serta
berhala  mereka.  Alangkah  hebat  Kebangunan  Rohani  itu.  Dunia
tidak pernah melinat hal yang sama seperti apa yang akan terjadi
disini, seperti apa yang pernah dilihat oleh Yohanes dalam sekejap
mata. Didalam Zakh. 4, kita baca bahwa umat ini adalah mereka
yang diurapi dan yang berdiri di dekat Allah seluruh bumi. Perhati-
kanlah bahwa pelayanan dua saksi itu di dunia bukan hanya dengan
kekuasaan Illahi sama dengan Yesus, tetapi sama lamanya juga (3
1/2  th).  Yesus  tidak  mempunyai  fasilitas  perhubungan,  tak  ada
radio,  atau  loud  speaker.  Dia  harus  berjalan  kemana-mana.  Dia
tidak ada fasilitas pengangkutan cepat. Dia tidak mempunyai mesin
cetak untuk mencetak beritanya, sehingga dapat dibaca oleh banyak
orang. Dia tidak pernan pergi jauh dari negeri Palestina yang kecil
dan tidak berarti  itu. Namun ingatlah ka akan apa yang telah Ia
perbuat ...... Yohanes mengatakan bahwa: "Agaknya dunia ini tidak
dapat  meuat  semua  kejadian  yang  harus  ditulis  didalam  kitab",
mengenal pekerjan-pekerjaan Yesus. Sekarang menjelang serangan
hebat yang terakhir ini, Allah telah menyediakan fasilitas perhubun-
gan untuk kita,  seperti  radio, televisi,  surat  kabar serta pengang
kutan cepat seperti  yet,  mobil2,  pesawat terbang dll.  Dalam tiga
setengah tahun seluruh dunia akan mendengar Firman Tuhan dan
merasakan KuasaNya yang hebat, kalau tentara Allah berbaris terus
dibawah pengurapan IllahNya.

Perhatikanlah,  saksi2  ini  berpakaian  kain  goni,  tidak  berpakaian
jubah kekal Imam dan Raja. Tidak, mereka. bukan malaikat-malai-
kat,  mereka adalah makhluk2 yang dapat  mati,  manusia2  biasa.
Mereka tidak dalam tubuh kemuliaan mereka, mereka dalam tubuh
yang fana, tubuh2 daging. Mereka bukan orang2 suci yang bangkit
kembali,  mereka juga bukan  Elia  dan  Menolah  yang datang dari
Surga  untuk  mengadakan  pertemuan  dengan  maut.  Sekarang
mereka itu sudah mempunyai tubuh surgawi, tubuh kemuliaan baru
yang  tidak  bisa  mati  lagi.  Sebenarnya,  dalam  Ibr.  11:5,  ditulis
bahwa sudah ditetapkan, bagi Henokh supaya ia tidak mengalami
mati.  Tetapi  pada  suatu  waktu  Allah  bisa membatalkan janjiNya 
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sendiri dan pada suatu waktu pula Allah berbuat demikian. Yesus
berkata, bahwa mereka di Surga tidak bisa mati, sebab dalam hal
ini  mereka  sama  dengan  malaikat2.  Demaikianlah,  Ke  dua  saksi
bukan  Henokh  dan  Elia,  karena  ke  dua  saksi  ini  dlm.  keadaan
daging dan darah yang bisa dibunuh sama dengan Tuhan mereka
dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut
(Wah. 21:11). Mereka itu orang2 yang menang, mereka berpakaian
kain goni. Biarkan orang2 mem-bicarakan tentang tubuh2 kemulia-
an,  tubuh2  kebangkitan  disini  dan  sekarang.  Kekasih,  orang2
dengan tubuh manusia, tubuh daginglah yang merebut dunia ini dan
yang akan mengalahkan Iblis. Jikalau Allah hanya berminat membu-
nuh  setan,  maka  sejak  dahulu  kala  Dia  sudah  dapat  berbuat
demikian,  sebab Allah selalu lebih kuat daripada setan dan tidak
pernah ada kesangsian tentang hal siapa yang unggul itu. Medan
pertempuran  ada  pada  manusia  dan  Allah  membiarkan  manusia
mengalahkan setan. Manusia yang sama sejak dahulu inilah yang,
disiksa,  digoda,  dan yang diatasnya iblis  menang sejak di  taman
Eden.  Allah  mem-perkenankan  kita  diberi  hak  istimewa  untuk
bangkit  kembali  melalui  kuasa  yang  dibedkan  oleh  Tuhan  Yesus
Kristus  guna  meng-hancurkan  seluruh  benteng2  iblis  dan  semua
pemerintah2  serta-penguasa2.  Mengucap  syukurlah  kepada  Allah
atas  peristiwa  di  bukit  Kalvari  dan  atas  kubur  yang  kosong  itu.
Karena disinilah  Yesus mengalahkan iblis  dan menang untuk kita
serta dengan dengan terang2ana mempermalukan seluruh kekua-
tan2 neraka. Semuanya itu dilakukan dalam tubuh manusia. Oleh
karena Dia adalah Kepala TubuhNya, maka sudah sepatutnya bahwa
tubuh mengikuti Pola yang sudah ditetapkanNya untuk kita. Kepala-
nya  sekarang  sudah  menang  (Ibr.  2:9)  dan  dimahkotai  dengan
kemuliaan dan hormat.  Tetapi  kita  belum melihat  segala sesuatu
takluk dibawab kakiNya ..... (Ibr. 2:8). Inilah penglihatan Yohanes
yang sudah terjadi, dan bersyukurlah kepada Allah, bahwa kita hid-
up dalam gemerasi itu yang mana segala sesuatu akhirnya terjadi. 

"Supaya mereka bernubuat ....." Perhatikanlah, banwa ini adalah
berbicara tentang suatu pengurapan untuk bernubuat. Dengan ini
saya  bermaksud  bahwa  kalau  kemuliaan  ini  memnuhi  BaitNya
(kelompok  Anak  Laki2  yang  Dewasa),  kata2  mereka  akan  jadi
nubuat2  yang diurapi.  Mereka akan mengucapkan Firman Tuhan,
sebagaimana  Yesus  perbuat,  karena  segala  sesuatu  yang  Dia
ucapkan  adalah nubuatan/Firman Allah.  Bernubuat  adalah  berarti
manusia  berbicara  bagi  Allah.  Nubuat  tidak  selalu  mengandang 
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unsur2  atau  hal2  yang  akan  datang,  walaupun  hal  itu  kadang-
kadang terjadi. Tubuh Kristus sekarang sudah diurapi dan sekarang
tinggal bertindak dibawah perintah2 kepalanya, yaitu Tuhan Yesus.
Kepala dan tubuh (dua saksi  sama seperti  Yesus dan Bapa-Nya),
sekarang  telah  tergabung  ber-sama2  secara  sempurna  dan  akan
berbicara,  hidup dan bertindak dibawah urapan Illahi  Roh Kudus.
Sekarang kita berjalan didalam karunia2 Roh Kudus. Pengetahuan
(Perkataan Marifat) kita belum sempurna, dan hal kita bernubuat
belum sempurna (1 Kor. 13:9). Tindakan kita juga belum sempurna.
Tetapi  pelayanan  Yesus  sempurna.  Dia  mempunyai  pengetahuan
Illahi,  segala  kuasa  dan  setiap  perkataanNya  adalah  nubuatan.
Sebab  Dia  tidak  berbuat  lain,  kecuali  apa  yg,  disuruhkan  oleh
BapaNya untuk Dia perbuat, serta uncapkan. Jadi Dia tidak bekerja
untuk karunia2. Apabila yang "Sempurna" Itu (1 Kor. 13:10; Eps.
4:13, Ibr.11:40) tiba, maka karunia2 itu akan ditiadalan. Karunia
lidah  itu  akan  berhenti,  buat  akan  ditindakan  dan  kata2  marifat
akan berhenti (jadi perhenti mengalir atau tertutup). Tetapi kasih
akan  mengalir  selalu,  bahkan  lebih  hebat  selarang  daripada
sebelumnya.  Itu..ah  sebabnya  mengapa  kasih  itu  yang  terlebih
besar daripada serua karunia.

Sekarang orang2 itu penuh belas kasihan dan kasih untuk dunia
yang terhilang sebagimana belum pernah seorangpun mera...kan-
nya, yaitu sejak Yesus menangis dan didalam keadaan dan didalam
keadaan sangat kesakitan, Dia semakin ber-sungguh2 berdoa syafa-
at, sehingga peluhNya menjadi seperti titik2 darah. Hal ini ini akan
keluar  dari  pemerintahan  zaman  Gereja,  masuk  dalam  pemerin-
tahan Kerajaan Allah yang berkemenangan. Inilih yang dimaksudkan
batu gunung yang gugur sambil mengalahkan l...ajaan2 dunia ini.
(Dan.  2:34-35,  red-).  Walaupun  mereka (dua  saksi)  itu  berjalan
didalam dunia dengan berpakaikan kain goni, bukan dengan jubah
raja2, namun mereka penguasa dan berkuasa. Mereka tak bisa kena
penyakit, tak dapat diganggu Oleh mala-petaka, tak ada belalang
yang  bisa  menggigit  mereka,  tak  ada  setan  yang  bisa  melawan
mereka dan mereka tak bisa mati sampai kesaksian mereka ber-
akhir. Lihat Yesus, seringkali Iblis berusaha untuk membunuh-Nya,
tetapi  iblis  tak  bisa  menjamah  Yesus,  sampai  genap  waktunya.
Yesus berkata: "Tiap2 hari Aku ada, di-tengah2 kamu mengajar di
Bait Allah dan kamu tidak menangkap Aku. Tetapi haruslan digenapi
apa yang ter-tulis  dalam kitab suci  ....."  (Mark. 14:49). Sebelum
pelayanan  ke  dua  orang  saksi  ini,  Tubuh  Kristus  digenapi,  tiada
seorang pun bisa membinasakan mereka.  Pemerintah2 dunia ingin 

-18-



membina-sakan mereka,  tetapi  mereka tal  dapat  berbuat  demi-
kian.  Mengapa  mereka  dibenci?  Karena  pelayanan  dan  keadilan
Allah kepada mereka. Dalam fatsal  lain diseritakan panjang lebar
tentang "Orang2 Yang Berpakaian Kain Goni". Dalam fatsal ini kita
akan melihat juga bagaimana. Musa dan Henokh cocok dalam gam-
bacan ini. Perhatikanlah, bahwa didalam ayat 6, mereka, mempun-
yai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama
3 1/2 tahun (suatu, referensi kepada Elia) dan mereka mempunyai
kuasa atas segala air  untuk mengubahnya, menjadi darah (suatu
referensi kepada Musa). Inilah pelayanan Musa-Elia yang Allah telah
janjikan melalui nabi2Nya (dikuatkan oleh Yesus juga) - yang akan
datang  untuk  memperbaharui  segala  sesuatu.  "Orang-orang
berpakaian  kain  goni"  inilah  yang  akan  memperbaharui  segala
sesuatu  yang  dikatakan  nabi2  dan  yang  akan  membawa  Yesus
sendiri kembali ke bumi. Oh, pujilah Allah, saudara2 kebenaran ini
berkobar seperti api didalam hati saya dan saya ingin membagikan
kebenaran ini  dengan anda. Ingatlah mengetahui semua ini  tidak
berharga  bagi  anda,  jikalau  anda  tidak  berhasil  masuk  kedalam
panggilan  Allah  yang  mulia  didalam Yesus,  Kristus.  Paulus  takut,
sesudah memberitakan ini kepada orang lain, dia sendiri tidak tidak
memberikuti dan ditolak ... bukan binasa di neraka, hanya luput dari
panggilan  mulia  itu.  Maka  dia  terus  ber-lari2  kepada  tujuannya.
Bagaimana agar supaya berhasil? Jawabannya adalah, harus mati
dari  dirinya  sendiri.  Berbuah-buah  didalam  Roh.  Dengarkanlah
suaraNya pada hari2 akhir ini dan percayalah akan kebenaranNya.
Sekali lagi, harus mati dari dirinya sendiri. Allah sekarang menggali
lebih mendalam lagi daripada hanya sekedar persoalan2 dosa. (saya
berkata  lebih  mendalam,  bukan  sekelingnya).  Allah  sendiri  akan
berurusan dengan hidup kita. ****

@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@-@

- - - sanbungan dari hal. 20. 

Tuhan  mulai  memakai  saya  dalam pelayanan2,  penginjilan  ada
orang yang disembuhkan. Lewat pelayanan kami inilah cara Tuhan
yang mudah sekali,  bagaimana Tuhan merubah hidup saya sikap
dan tingkah-laku. dll menjadi manusia baru untuk dijadikan alatNya

Demikianlah kesaksian saya, perharap kiranya kesaksian ini akan 
menjadi berkat bagi para pembaca sekalian. 

*** Oleh: ESTER SETIARTIK
Siswi L.B.T.C.
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KESAKSIAN HIDUP

Saya dilahirkan di-tengah2 keluarga Kristen, tetapi hingga tn 1976,
hidup kekristenan keluargta kami sungguh2 jauh dari Tuhan (tidak
aktif lagi ke geraja) hanya saya sendiri yang masih aktif ke gereja.

Sewaktu saya masih sekolah di S.M.E.P., saya mulai menyak sikan
tentang Tuhan Yesus. Perlu pembaca ketahui, bahwa saya senang
atau mempunyai hobby menari dan seringkali naik pentas baik di
sekolah maupun diluar. Selama saya berkecimpung dalam kegem-
aran ini, banyak pengaruh dengan para pemuda/pemudi yang tidak
baik sifatnya dan juga mereka itu suka nonton serta minum-minum.
Meskipun  demikian  saya  tetap  mengembangkan  hobyy  saya,
disamping itu juga saya setap berbakti tentang Tuhan Yesus kepada
siapa saja. Banyak teman2 yang mengejek, karena mereka menilai
bahwa saya toh masih tetap saja menari,  hingga kadang-kadang
saya harus berdebat; ada yang menerima kesaksian, dan ada yang
tidak. Bal ini berjalan selama 3 tahun. 

Saya mulai  sadar,  karena bangyak  ketinggalan  dalam pelajaran
sekolah  maka  timbul  rasa  takut  dan  bimbang  bahwa saya  pasti
tidak  lulu,  dan  orang  tua  pasti  akan  marah.  Untuk  mengejar
pelajaran2 sekolan maka saya sering minta ijin untuk belajar secara
berkelom-pok  dengan teman2,  tetapi  sering  pula  waktu  itu  saya
pergunakan untuk belajar memari serta menonton. Kadang-kadang
timbul perasaan kepada Tuhan karena merasa bersalan; dalam hati
saya berjanji: "Tuhan, jika aku lu..us sekolah, aku akan melayani
pekerjaanMu".

Tanggal 31. Desember 1978, sebelum ujian sekolah saya menda-
patkan ayat dalam Firman Tuhan, dalam Yer. 1:5, yang berbunyi
demikian:  "Sebelum Aku  membentuk  enkau  dalam-ranim ibumu,
Aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau Keluar dari-kan
dungan Aku sudah mengkuduskan engkau, Aku sudah menetapkan
engkau  menjadi  nabi  segala  bangsa".  Saya  teringat  janji  saya
bahwa saya harus melayani Tuhan. Maka sejak th. 1979, mulailah
saya menyerahkan hidup sepenurnya kepada Tuhan dan sekarang
saya sudah menjaai siswi L.B.T.C.

 - - - bersambung ke hal 19.
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Tuhan menjawah hari sang suari maupun istrinya Si suari-mulai
minta ampun dan mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan, se-
telah itu minta maaf k.....da istrinya. Akhirnya, Tuhan memper-
satukan mereka kem.....

3. Ada juga satu keluarga yang kami datangi. Siang malam mer-
eka dihantui dengan ketakutan. Menurut kesaksian dari kepala
keluarga itu, sebelum dia menerima Tuhan Yesus, dia adalah
seorang yang memiliki ilmu kebatinan (ilmu Jawa); pernah dua
disiram dengan air  mendidih, tetapi badannya tidak ....  juga,
karisnya pernah dibakan sampai mereh, lalu aitusukkan kelidah-
nya sendiri, tetapi tidak lika sedikitpun juga. Puji Tuhan keluar-
ga  tsb.  menerima  keleparan  dari  roh2  jahat  dan  mengelami
kuasa Allah yang luar biasa dlm. hidup mereka. Didalam pelaya-
nan pertobatan ini, hampir 80% yang kami layani, mempunyai
simpanan2, antara lain; jimat2 berupa keris, cincin dll. Firman
Allah yang hidup dan ber-kuasa seperti pedang yang bermata
dua, mulai bereparasi, dan menyucikan kehidupan umat Tuhan
di P. Batas.Pendutuk-pulau Batam ini sebagian besar terdiri dari
pendatang2, (Orang2 Sumatra, Jawa, Manado, Ambon dll).

Selanjutnya,  (ke  dua)  adalah  tentang  pelayanan  babtisan  Roh
Kudus.  Pelayanan  ...i  di  luar  rencana  nami  sebenarnya.  Kami
melihat kehabatan Allah secara ajaib dinyatakan dalam pelayanan
kami,  yaitu  setelah  orang2  yang  kami  leyanun  dilapaskan  dari
ikatan2  kuasa  kegelapan,  didalam  diri  merena  terjadi  kehausan
akan kebenaran2 Allah.

Melalui  sebuah majalah Kebangunan Rohani Kharismatik mereka
tergugah dan Ketua Majalis Gereja bersama-sama beberapa orang
ibu serta anggota2 majelis lainnya minta kepada kami untuk men-
gacakan Bible Study tentang pekerjaan Roh Kudus. Mereka kata-
kan: "Karunia2 yang ada pada kalian, berikanlah kepada kami ...".
Sesuai  dengan  permintaan  mereka,  kami  adakan  Bible  study  di
gereja di  rumah Majelis  Gereja. Melalya pekerjaan Roh Kudus ini
pembaharuan2  terjadi  dalam  tiap2  pribadi  anak2  Tuhan.  Yang
dulunya malas membaca Alkitab, sekarang jadi rajin membacanya.
Demikian  tentang  berdoa  dll.  Dulunya  terjadi  keretakan2  dalam
anggata2 gereja,  majelis2,  tetapi  setelah Roh Kudus  dicurahkan/
memenuhi mereka maka terjadilah - kesatuan diantara mereka Ada
banyak sekali pengalaman mereka setelah dipenuhi Roh Kudus, a.l.:
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1. Sebelum kedatangan Kami di  P.Batam, Ketua Majelis  dengan
salah  satu  anggotanya  terjadi  salah  faham,  sehingga  majelis  itu
mengambil  keputusan  tidak  mau  lagi  melayani,  dan  datang  ke
gereja. Puji Tuhan Setelah katua jelisnya kami layani dan menga-
lami pembaharuan lewat pekerjaan Roh Kudus, perg...n2 benci dan
sakit hati selama ini mulai dirobah oleh Tuhan, dia mulai sadar akan
Firman Tuhan. Sesudah itu dia datang kepada anggota majelisnya
yang sedang kles dengannya itu) untuk meminta maaf. Akhirnya
terjadilah kasih meera yang indah didalam Kristus. Memang kalau
Roh Kudus bekerja didalam hati anak2 Tuhan, maka dosa tak akan
tahan lama. (tak akan tinggal lama).

2. Ada lagi seorang Bapak (Orang Tapanuli, melelui cengkeraman
Hadirat Allah dalam pekerjaan Roh KudusNya - sewaktukan datang
kerumahnya, belum sempat kami sampaikan Firman Tuhan kepada-
nya, pada saat itu dia menangis minta maaf kepada kami, terlebih
daripada itu meminta ampun kepada Tuhan. Kemudian pergi keka-
marnya untuk mengambil jimat2nya yang berupa cincin, keris yang
sudah lama disimpannya. Jimat2 tersebut diserahkan untuk dibakar.
Malam itu juga keluarga tsb. ....ngala.. perobahan dalam hidupnya
dan langsung menerima babtisan Roh Kudus. Puji Tuhan, keesokan
paginya bapak dan ibu itu pergi ketetangganya (seorang ibu) untuk
minta maaf, sebab sudah lama mereka saling membenci satu den-
gan yang lain. Roh Kudus telah mempersatukan mereka kembali.

Kami  melihat  betapa  pentingnya  pekerjaan  Roh  Kudus  dalam
gereja  sebab  banyak  terjadi  perpecahan,  kelemahan,  kekeringan
rohani dalam gereja Tuhan. Hal2 itu diatasi hanya melalui pekerjaan
Roh  Kudus  (Zakh.  4:6)...  "Bukan  oleh  kuat  dan  gegah  manusia
....anya ..adi, melainkan hanya oleh Roh HU......." Pugi Tuhan, di P.
Batam sekarang telah terbentuk satu persekutuan doa Kharismatik.
Selama x3 bulan kami disana, kami mengarahkan melalui penga-
jaran  Firman  Tuhan,  sehingga  sampai  sekarang  mereka  dapat
menyembah dalam Roh & Kebenaran. Mereka mulai bercaksi dan
memberitakan Firman Allah.

R.......si :

Kami melayanai kebaktian wanita (PW), kamu muda G.P.I.B. dan
juga persekutuan doa. Persekutan doa disini terbagi 2, ada yang
sudah menyembah dalam Roh dan Kebenaran, ada sebagian yang
belum. Juga kami smpat menginjili suku terasing (Su

..... bersambung ke hal. 25.....
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AKIBAT MABUK
Am sal  Solaiman 23:29-35;  "Siapa mengaduk?  Siapa  mengeluh

Siapa bertengkar?  Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cidera
tanpa  sebab?  Siapa  merah  matanya?  Yakni  mereka  yang  duduk
dengan  anggur  sampai  malam,  mereka  yang  datang  mengecap
anggur  campuran.  Jangan  melihat  kepada  anggur,  kalau  merah
warnanya dan mengilau dalam cawan, yang mengalir masuk dengan
nikmat, tetayi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan
bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat nal-hal yang aneh2
dan  hatimu  mengucapkan  kata-kata  yang  kacau.  Engkau  seperti
orang  di  tengah  ombak  laut,  seperti  orang  diatas  tiang  kapal.
Engkau akan berkata: "Orang meukul aku, tetapi aku tidak merasa
sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman?
Aku akan mencari anggur lagi."
Ada beberapa istilah mabuk yang kita ketahui, misalnya: mabuk

laut, mabuk mobil, mabuk udara, mabuk asmara. Tetapi yang kita
biacarakan disini  adalah mengenai  "mabuk anggur,  dan minumen
keras lainnya, misalnya: tuak atau saguer (bhs.Manado- sipa bhs.
Sangir),  cap  tikus,  bir  bintang  dan  ber-macam-macam  mi....an
keras  lainnya.  "yakni  kereka yang  duduk dengan  anggur  sampai
juah malam, mereka yang  datang mengecap anggur  campuran."
(Ams.Sol 23:30). 
Buyak juga orang yang membenarkan mabuk dengan ber-bagai2

alasan yang dianggap sangat tepat, misalnya: "Karena saya kecewa,
maka tidak ada jalan keluar/melepaskan diri dari kekecewaan itu,
maka saya minum sampai mabuk." Ada lagi yang mengatakan sukar
tidur,  kalau  tidak  minum  sampai  mabuk.  Orang  yang  lain  pula
mengatakan: "Kami minum sampai mabuk, karena untuk melepa-
skan diri dari tekanan2 batin."
Tetapi  orang2 yang sadar/mengerti  akibat2 dari  mabuk,  menga-

takan pemabukan adalah suatu pemberosan dan sangat merugikan
kesehatan. SDr.2 sekarang marilah kita buka Alkitab, apakah yang
dikatakan Alkitab tentang mabuk? Dan apakah akibat-akibat yang
dialami oleh seorang pemabuk? Alkitab menyediakan jawaban2 yang
jelas tentang pertanyaan tsb. Dengan jelas Alkitab melarang orang
mabuk!
"Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menum-

bulkan hawa nafsu,  tetapi  hendaklah  kamu penuh  dengan Roh".
(Eps. 5:18)
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Ada beberapa efek yang terjadi akibat mabuk (menurut) Ams. Sol.
23:29-35):
1. Dalam ayat 29, kita melihat ada 6 (enam) akibat: (Uraian ini

dismbil dari Alkitab terjemahan Lama): 
a. Pengadu (membuat suatu perkara yang tidak baik diantara 

sesama).
b. Keluh kesah (mengalami kekurangan/kekeringan/kehampaan 

jasmani/rohani.
c. Perkelahian (yang menyebabkan mata bengkak, hidung pecah).
d. Pergaduhan (membuat onar/keributan).
e. Luka dengan tiada se-mena2 (luka parah).
f.  Bilis mata/mata merah (entah dipukul, entah jatuh karena 

mabuk/ter-huyung2).
2. Dalam ayat 33, ada 2 (dua) akibat: (terjemahan lama):

a. "Memandang akan perempuan jalang (pelacur).
b. "Matimu kelak ber-kata2 akan perkara2 yang membinasakan.

Saya percaya 100% dan lewat ayat ini saya mendapat kesimpulan
bahwa diamana ada perempuan jalang (pelacur), disitu ada pema-
buk2 berkumpul. Barangkali inilah yang dimaksud oleh pe-mazmur:
"perhimpunan orang2 pengolok". (Baca Maz. 1:1). Pada hakekatnya
orang2 yang sudah dikuasai oleh mimuman keras lancar ber-kata2
atau mengeluarkan kata2 yang kotom dari mulutnya. Tidak perduli
dihadapan orang tua atau saudaranya perampuan atau orang2 yang
harus  dihormati  sekalipun.  Di  daerah  -  kami  (Sangir)  minuman
keras mendapat istilah "air kata2". Artinya sesudah minum, orang
gagap pun jadi lancar ber-kata2, tetapi kata2nya menjurus kepada
kata2  yang  kotor,  sia2  dan  membinasakan.  Ingat!  Setiap  orang
wajib mempertanggung jawabkan setiap perkataan yang sia2 pada
hari kiamat. (Mat. 12:36). Tentu saja akibat2 dari perkataan2 yang
kotor  itu  terjadilah  pembunuhan,  perkelahian,  pertongkaran,
perzinahan.
3. Dadalam ayat 34, ada 2 (dua) akibat yang kita temui : yaitu :

a. Seperti orang yang tidur di tengah ombak laut.
b. Seperti orang yang tidur diatas tiang kapal.

Berbicara tidur di tengah ombak Laut, ialah orang yang tidak sadar
diri (tidur) akan keungkinan2 yang akan terjadi pada dirinya, misal-
nya amukan badai, dihempas ombak kian ke-mari. Seseorang yang
sudah dikuasai minuman keras, tidak menyadari dirinya lagi (tidur),
walaupun bahaya menimpa dirinya.  Berbicara tentang seperti tidur 
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diatas  tiang  kapal,  saya  sendiri  belum pernah  tidur  diatas  tiang
kapal.  Tetapi  kita  dapat  membayangkan  betapa  ngerinya,  jikalau
orang tidur diatas tiang kapal; ber-goyang2 kesana kecari diayun
oleh gelombang dan ber-putar2 mengikuti  arah kapal yang ditiup
oleh  angin.  Selain  daripada  itu,  kalau  melihat  kebawah  sangat
menakutkan. Jadi ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya.

4. Akibat yang kita alami pada ayat 35, yaitu: Tidak merasa sakit,
walaupun dipukul atau dihantam. "Kebal ..... kebal ..... kebal ....."
Begitulah  teriak  si-pemabuk,  ia  akan  berkata:  "Walaupun  saya
dipukul  atau  dibantam  (mungkin  dipukul  oleh  polisi),  aku  tidak
marasa  sakit  sedikitpun".  Kendatipunsi  pemabuk itu  sendiri  telah
babak belur. (bagi sekali lagi ayat 35).

LARANGAN JANGAN TERTARIK MENGAN RUPA AIR ANGGUR. (Merah,
berkilat, berbuih - ayat 31).

Memang benar bahwa air anggur itu kelihatannya sangat menarik
perhatian dan nikmat rasanya, sehingga tidak sedikit orang di dunia
"jatuh cinta" kepada air anggur/minuman keras. Sehingga ada yang
mengatakan sukar tidur kalau cidak minum air anggur; ada yang
lain pula berkata, tidak ada nafsu makan kalau tidak minum anggur,
bahkan tidak sedikit pula hamba-hamba Tuhan yang terikat oleh air
anggur/minuman keras, walaupun mereka sendiri sudah tahu bahwa
hal ber-mabuk2an dilarang oleh Firman Allah.

BERUIH TAPI BERBISA

Sedaaap,  .....  kata seorang pemabuk, sambil  menikmati  segelas
tuak,  dengan  tidak  memperhitungkan  akibat2  yang  nanti  terjadi
menimpa dirinya. Ingat, Nuh terlibat pada perca-bulan/perzinahan
akibat mabuk anggur. (Kej. 9:21, 24). Yang berikut ini adalah hal
yang  sungguh  terjadi  yang  saya  saksikan  dengan  mata  kepala
sendiri; yaitu: ada orang meninggal dunia secara mendadak akibat
mimunan keras. Mayatnya menjadi bengkak2 dan berwarna hitam,
kehiru-biruan.  Sungguh mengerikan.  Peristiwa ini  juga disaksikan
oleh banyak pemabuk tetapi mereka tidak mau tahu dan bersikap
acuh  tak  acuh  terhadap  hal  itu/tidak  mau  bertobat.  Mengkin  di
daerah sdr. ada juga orang yang menjadi korban miniman keras.
Sebab itu sadarilah! air anggur / minuman keras itu berbisa seperti 

-25-



ular,  hahkan  seperti  ular  beludak  ( ular  yang  sangat  berbisa ). 
Ayat 32.

Jadi jelaslah, ada II (sebelas) akibat mabuk dan akibat seperti ter-
tera diatas pasti dialami oleh setiap pemabuk ; tidak dapat disangal
lagi.  Saya sendiripun dulunya seorang pemabuk, itulah sebabnya,
saya mengaminkan/membenarkan apa yang diakatakan oleh hikmat
Allah memlalui Sukaiman. 

Apakah anda seorang pemabuk juga? Ambillah keputusan untuk
bertobat sekarang ini. Saya percaya juga, kalau Tuhan Yesus telah
melepaskan  saya  dari  bisa  ular  beludak  itu,  Dia  juga  mengasihi
anda, karena Tuhan tidak memandang rupa orang. "Janganlah kamu
mabuk oleh anggur,  tetapi  hendaklah kamu penuh  dengan  Roh."
(Eps. 5:18).

Oleh:
Ev. David I..lenoh
Gembala Sidang G.I.I.
Kucur, Purwosari, 
P a s u r u a n.

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan 
janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 

Akuilah Dia dalam segala lakumu, 
maka Ia akan meluruskan jalanmu. 

Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, 
takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 

Itulah yang menyembuhkan tubuhmu  
dan menyegarkan tulang-tulangmu.

(AMSAL SOLAIMAN 3:5-8).
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..... dari hal.21 .....

ku  Sakai),  70  km  dari  Pakan  Baru.  Dari  sini  kami  mengakhiri
pelayanan kami di daerah Riau dan terus bertolah ke Jakarta, di
Jakarta  kami  mengadakan  seminar  kecil2an  selama  1  minggu
dikalangan orang2 Methodist, BKBP dan anak2 Mahasiswa dari IKIP.
Melalui  pelayanan  ini  banyak  diatara  mereka  yang  mengatami
pertobatan / pembaharuan hidup, kesembuhan dan kepenuhan Roh
Kudud, Puji Tuhan. Demikian kesaksian kami, mohon bantuan doa
buat orang, tempat2 yang telah kami layani tsb. agar api Tuhan
tetap menyala.

Team "JALAN SUCI",
Yakub H. Geneline,

Ciara T. *******

k e s a k s I a n
**Oleh: Atok Wibowo

Siswa L.B.T.C.**

PANGGILANNYA DIGENAPI

Saya  dilahirkan  dalam  suatu  keluarga  Kristen  yang  cukup  aktif
mengambil bagian kegiatan2 gereja; ayah dan ibu, nenek dan kakek
...  serta  moyang2 yang  terdahulu  juga sudah beragama Kristen.
Kekristenan yang ada dalam diri saya hanyalah merupakan jejris-
tenan keturunan saja; sehingga arti dari "Hidup Kristen" itu belum
tertanam dalam diri saya secara benar dan sungguh-sungguh.

Hal itu mulai nampak, sejak saya duduk di kelas dua SMP. Kena-
kalan  dan  kebrandalan  saya  semakin  meningkat  hingga  meonjak
sampai saya lulus SMA. Berkelahi ..... merupakan kebrandalan yang
istimewa bagi sya pribadi; karena pengarun didikan, orang tua yang
cukup keras, sehingga saya memiliki sifat yang keras. Sejak kecil
saya belajar/berlatih bela diri (saya gemar olah raga). Dan latihah
itu bukan hanya sekedar untuk kesehatan atau pertandingan, tetapi
saya  menyalan-gunakan  untuk  berkelahi.  Dari  beberapa  aliran/
golongan ilmu beladiri yang sedikit2 saya cuplik, saya mulai memiliki
gerakan  membahayakan  yang  bersifat  menyerang/ganas  dan
membunuh.  (Dalam latihan ini  saya dibantu seorang kakak yang
ex.pelaut).
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Setelah lulus SMA (tn. 1977), Tuhan mulai mengedangkan tangan-
Nya,  menyatakan  kuasaNya  untuk  mengatur  langkah  saya.  Ditu
tupnya jalan untuk meneruskan study atau bekerja.  Selama 1/2:
tahun  saya  ter-katung2  dalam  kekecewaan,  penyesalan  dan  de-
pressi. Hal2 ini saya lampiaskan dengan semakin brandainya saya,
berkelahi,  pesta,  mabuk2an yang sering saya lakukan  (walaupun
secara, sembunyi/tanpa sepengetahuan orang tua). Rokok, se-olah2
tak  putus2nya  menyala  dibibir,  sehingga  cukup  membikin  pusing
orang tua dan pelatih bela-diri saya.

Sementara  dalam  keadaan  seperti  itu,  kegiatan  gerejani  diling-
kungan  kaum remaja/pemuda  masih  terus  saya  kerjakan.  Inilah
kepalsuan  dalam  diri  saya  dahulu  .....  munafik  .....  beribadah
dengan motiv untuk mencari kesenangan dalam hal muda-mudi ber-
sama2 pemudi2 gereja. Palsu ..... palsu ..... serta memuakkan.

Puji Tuhan, ternyata Tuhan sangat mengasihi saya, Justru melalui
kenyataan2, kegagalan2 itu, Tuhan mengajar saya untuk meman-
dang betapa totor dan kejinya dunia saat ini; dosa merasuk dalam
setiap tubuh dan jiwa. Tak perduli orang itu Kristen atau tidak. Iblis
mengaum-ngaum  dimana-mana  iblis  Selain  daripada  itu,  melalui
keanggotaan dalam organisasi Gereja saya, saya dibutakan dengan
segala  dogma  dan  liturgi  sehingga  saat  itu  saya  sangat  mem-
beda2kan aliran Gereja dan menganggap bahwa Gereja saya yang
paling top dan paling baik. Tetapi sesungguhnya diri  saya bobrok
dan bejad ..... Gereja itu baik, tetapi yang penting adalah anggota
gereja itu ..... .......... pribadi saya sendiri.

Akhirnya  segala  irustrasi  saya  itu  dihentikan  oleh  Tuhan  pada
tgl.8Juli 1979, dimana Tuhan bekerja dalam suatu persekutuan doa
dan  Ia  menjamah  saya  .....  saya  jadi  muak  ter-hadap  diri  saya
sendiri ..... dan puji Tuhan ..... saya bertobat. Haleluya!!

Hari demi hari perasaan tersiksa melihat keadaan dunia ini meng-
hantui  saya  .....  mata  saya  mulai  terbuka  untuk  memandang
pekerjaan Tuhan pada akhir  zaman ini.  Saya memandang betapa
kasihannya saudara2ku .....  kaum muda yang tersesat.  Panggilan
melayani Tuhan untuk menjadi penuaiNya semakin nyata (sebenar-
nya hal itu sudah ada sejak kecil ..... saya paling senang berkhot-
bah, menasehati seseorang/teman2, sehingga saya dijuluki pendeta
kecil). Sejak saya datang di L.B.T.C. (Lawang Bible Training Centre),
pada akhir bulan Juli 1979, sebagai tamu.  Saya dilayani beberapa
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saudara (sbg.siswa) dan Roh Tuhan turun memenuhi saya ..... saya
dibabtis  dengan  Roh  Kudus  oooo,  haleluyai  Nubuat2  nabi  Roti
digenapi dalam diri saya Pugi Tuhan. Dan kini ..... saya bersiatus
sebagai siswa di L.B.T.C. dimana saya dipersiapkan untuk melayani
ladangNya yang semakin menguning.

Inilah kesaksian saya, seorang pemua yang frustrasi ..... pemuda
yang  dahulu  tanpa  guna.....!  Kesaksian  kutujkan  kepadamu  .....
kekasih2ku ..... kaum muda! Ingatlah! bagaimanapun kea-daanmu,
Tuhan  Allahmu  tetap  mengasihimu  dan  sedia  menerima  dikau
Sadarlah  dan  .....  sadarlah!  Itulah  seruanku   untukmu,  kawan-
kawan, sahabat2, saudara2 dan ..... kekasih2ku. Ingatlah ..... Tuhan
Allah mengasihimu !!! Haleluya !!!

RALAT PADA HALAMAN 25 baris ke 10 dan 11 dari bawah.

Seharusnya:  Ingat,  Nuh mabuk karena minum anggur  sehingga
kelanjangannya dilihat anaknya dan juga mengakibatkan mengutuk
anaknya sendiri. Ingat juga akan Lut yang diberi anggur oleh anak2
gadisnya lalu ia mabuk dan berzinah, suatu serbuatan yang berbosa
dan terkutuk yang tentunya tidak boleh ditiru. 

(Demikianlah ralat dan tambahan kami. Red.) Kej. 19:33-35.


