


Dengan  pertolongan  dan  rakhmat  Tuhan  Yesus  Kristus,  maka
berakhirlah IDTS yang pertama yang diselenggarakan di Lawang pada
tgl. 23 Juni s/d tgl. 29 Agustus 1980.
Kami bersyukur pada Tuhan karena Dia telah turut campur tangan.

Walaupun  masih  ada  sedikit  kekurangan  tetapi  Tuhan  telah
menyelesaikan  dengan  indah  sekali.  Dalam  pekerjaan  Tuhan  yang
besar  ini  khususnya  untuk  latihan  pemuridan  yang  pertama  untuk
Indonesia; merupakan hasil kerja sama antara LBTC & YWAM (Hawaii).
Dalam hal ini pula kami ikut ambil bagian dalam mensukseskan Amanat
Agung  Tuhan  Yesus  Kristus  (Mark.  16:15-16)  untuk  Indonesia
khususnya  dalam  mencapai  jiwa-jiwa  di  pulau-pulau,  di  kota-kota
besar, di desa-desa, dan sampai di tempat-tempat terpencil, sehingga
Injil dapat mereka dengar. 

Maksud dan Tujuan IDTS
Tujuan dari latihan pemuridan ini ialah untuk menyiapkan (membuat)

pelayan-pelayan  Tuhan  yang  penuh  dengan  Kuasa  Allah;  cakap,
trampil/dapat  bekerja  dengan  tepat  dan  sesuai  dengan  kebutuhan
gereja-gereja pada zaman akhir  ini,  memuridkan orang Kristen yang
lain  untuk  menjadi  murid  Kristus.  Sehingga  dapat  bekerja  dengan
tangkas  dan  cepat  di  dalam  gereja  maupun  di  luar  gereja  dalam
mencapai jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan hingga seluruh bagian
negara kita ini  dapat dicapai oleh Injil  dalam waktu yang sesingkat-
singkatnya.

Biaya
Oleh kemurahan Tuhan, Dia mencukupi kebutuhan-kebutuhan selama

IDTS.  Anggaran  belanja  setiap  bulannya  kami  perlu  uang  ±
Rp.1.000.000,00  (Satu  Juta  Rupiah)  sedangkan  uang  dari  hasil
pendaftaran murid-murid hanya Rp.700.000,00; jadi masih kekurangan
uang  sebanyak  Rp.300.000,00.  Tetapi  puji  Tuhan!  selama  3  bulan
Tuhan telah menutupi biaya tambahan yang kami perlukan.

Jalannya IDTS
Dengan melewati banyak pergumulan dan proses selama ± 3 bulan;

siswa/i IDTS sebanyak ± 100 orang yang terdiri dari berbagai suku di
seluruh Indonesia berkumpul jadi satu dan mereka digembleng /dididik
menjadi murid-murid Kristus. Firman Allah mengerjakan mereka; tan-
ah-tanah yang keras mulai diairi, gunung-gunung mulai diratakan, lem-
bah-lembah mulai ditutup, tanah-tanah yang kasar mulai dicangkul dan
benih-benih baru mulai ditabur. Pucuk bersemi, matahari bersinar ce-

ke halaman terakhir
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Cara meningkatkan 
Pelayanan kita

Pdt. Andreas M. Rusli.

Pendahuluan:

Pembahasan  ini  kita  batasi  hanya  pada  peningkatan  cara  atau
mutu  pelayanan  kita  hamba-hamba  Tuhan  saja,  tanpa  membi-
carakan hasil peningkatan jumlah dan mutu anggota sidang jemaat
sebagai akibat peningkatan pelayanan kita ita. Menurut hemat saya
paling sedikat ada 6 (enam) cara yang harus. Kita lakukan supaya
pelayanan kita lebih berhasil, antara lain: 

I. HARUS MENINGKATKAN "PERSEKUTUAN PRIBADI" KITA DENGAN 
TUHAN

Pelayanan yang sukses bukan karena kehebatan kita, tetapi karena
kehebatan kuasa Tuhan, maka untuk lebih berhasil, jalan satu-satu-
nya  kita  harus  "lebib  melekat"  kepada  sumber  kesuksesan  itu.
Persekutuan  pribadi  antara  Elisa  dengan  Elia  dapat  merupakan
contoh  persukutuan  pribadi  antara  kita  dengan  Tuhan  Yesus  (II
Raja-Raja 2:1-14).

Tujuan Elisa yang terus mengikuti Elia kemanapun juga Elia pergi
ialah;  Meningkatkan  Pelayanan  Pribadinya.  Ia  tidak  cukup  puas
hanya menjadi pelayan Elia yang bertugas mencucurkan air pem-
basuhan tangan ketangan tuannya (II Raja-Raja 3:11 Terjemahan
Lama),  tetapi  ia  rindu  untuk  dapat  melanjutkan  pela-yanan  Elia
dengan kuasa yang lebih besar, demi kemuliaan Tuhan dan kesela-
matan bangsanya.  Elia  berkata  "sukar"  tetapi  dapat  asal  engkau
terus  menerus  bersama dengan  daku,  dan  itulah  sebabnya  Elisa
terus "Membuntuti" kepada Elia. Ke 50 Nabi-Nabi Betel dan Yerikho
ingin melihat "kuasa" yang mengangkat Elia ke Sorga, itu sebabnya
mereka  hanya  mengikuti  Elia  dari  "jauh",  sedangkan  Elisa  ingin
memiliki atau mengalami akan kuasa Tuhan itu demi peningkatan
pelayanannya.  Karena  ia  sangat  dekat  dengan  Elia  maka  begitu
jubah Elia jatuh (lambang kuasa Tuhan) maka dialah orang yang
pertama memper-oleh jubah tersebut dan sejak itu Elisa membuat
mujizat-mujizat yang lebih banyak dari Elia dan praktis kelima puluh
nabi-nabi itu tunduk dibawah pimpinannya.
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Semua  kita  "tahu"  janji  Yesus  didalam  Yohanes  14:12  tentang
kuasa Roh 2X lipat itu, tetapi biarlah kita jangan hanya tahu, tetapi
lebih  melekat  kepada  Kristus  dan  caranya:  jangan  sampai  kita
berhenti  pada  satu  lingkaran/bulatan/  titik  (Gilgal)  "kepuasan"
karena predikit kita hamba-hamba Tuhan, tetapi biarlah kehidupan
ini betul-betul sebagai "rumah Tuhan (Betel) yang penuh doa, penuh
F.A. dan sifat kasih, ke setiaan dan kesucian Kristus, sehingga kita
dapat  menjadi  suatu  tempat  yang  penuh  doa  mengharumkan/
mendatangkan  kemuliaan  (Yerikhabagi  Nama  Tuhan  senantiasa
dapat mengalirkan berkat-berkat Rohani pelayanan kita. Haleluyah.
Bagi  saya pribadi  pemingkatan  pelayanan ini,  a.l.:  Doa semalam
suntuk  yang  sudah  berjalan  2  tahun  ini,  sebulan  sekali  dengan
dihadiri hampir 200 orang, menterapkan doa seperti yang dilakukan
Paulus (I Korintus 14:15) dan doa puasa.

Catatan: Kuasa: karena Doa oleh E.M. Bounds, menceritakan dere-
tan orang-orang yang dipakai karena banyak berdoa.

II. DISIPLIN BELAJAR SETIAP HARI

Penemuan baru diumumkan dimana-mana disertai  dengan keja-
hatan, kebejadan yang luar biasa pula. Firman Tuhan mengatakan
yang jahat bertambah jahat yang baik bertambah baik. Sementara
peningkatan  kejahatan  makin  bertambah  hebat  maka  sudah
seharusnya kita para hamba Tuhan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan  pelayanan  kita  untuk  menyaingi  dan  mene-Waskan
kejahatan dan tipu muslihat  setan itu.  Rasa puas diri  dan sudah
berjasa kepada Tuhan dan organisasi, akanmerupakan bahaya besar
dalam palayanan kita dan contoh jelas dapat kita lihat telah dialami
oleh Elia (I Raja-Raja 19:9-18).

Ketika ia melarikan diri dari tanggung jawab pelayananaya, 2 kali
Tuhan ingin menyadarkannya dengan mengajukan dua pertanyaan;
yaitu apa yang engkau kerjakan di sini (makan, atau tidak berkali-
kali)  dan  dua  kali  pula  ia  mengemukakan  untuk  membenarkan
dirinya;  aku  telah  bekerja  segiat-giatnya  bagi  Tuhan  =  paling
berjasa bagi Tuhan. Hanya aku sendirilah yang masih hidup (dan
setia melayani Engkau) = paling setia.

Dan mereka ingin mencabut nyawaku (kenapa aku yang berjasa &
setia  kepada-Mu,  masih  Kau permalukan dengan pencobaan ini?/
bosan  Pertanyaan-pertanyaan  tersebut  sebenarnya  sama dengan
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pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, tetapi Petrus sadar dan mau
melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi sedangkan Elia
tetap  membenarkan  "kemunduran  rohaninya"  sehingga  keluarlah
keputusan Tuhan sbb.: Urapilah Elima untuk menggantikan engkau
sebagai Nabi.

Akibatnya  hilanglah  segala  kejayaan  Elia  dan  sejak  itu  Elisa
merupakan  pengganti  Elia  dan  terbukti  melakukan  mujizat  yang
lebih banyak dari Elia.

Alangkah baiknya bila  tiap-tiap pagi  ada waktu 2 sampai 3 jam
untuk  belajar  selain  dari  Alkitab,  juga  buku  rohani  dari  hamba-
hamba Tuhan yang terkenal karena keberhasilan pelayanannya.

Daud mengatakan,  sebab ia  mencintai  F.A dan merenungkannya
setiap  hari  maka  ia  lebih  bijaksana  dari  musuh-musuhnya  lebih
berakal  budi  dari  dosen-dosennya,  dan lebih  mengertidari  orang-
orang  tua  (Maz.  119:97-100).  Buku  rohani  yang  ditulis  hamba-
hamba  Tuhan  yang  diurapi,  Tuhan  juga  merupakan  uraian  dari
Firman Allah yang sangat berguna untuk peningkat-an kemampuan
pelayanan kita.

Paulus menasihati Timotius sebagai berikut (baca 1 Tim. 4:13-16).

Saran: banyak pengkhotbah kawakan di Indonesia, tetapi sangat
sedikit yang mau menulis dengan bermacam alasan, umpamanyasi
buk dan lain-lain. Sebenarnya salah satu cara untuk meningkatkan
pelayanan  kita  adalah  dengan  menulis  -  disamping  tulisan  kita
menjadi berkat ke seluruh Indonesia, juga dengan banyak menulis
secara teratur maka kita mau tak mau banyak belajar Firman Allah
atau membaca buku-buku rohani.

Nah,  dengan  demikian  maka  kita  sedang  meningkatkan  mutu
pelayanan kita.

Ezra, seorang Imam dan juga seorang Ahli Taurat, tetapi ketika ia
mau meningkatkan pelayanannya untuk mengatur Kebaktian dalam
Rumah Tuhan maka ia bertekad untuk mengatur (lagi) Taurat Tuhan,
melakukannnya  serta  mengajarkan  ketetapan,  dan  peraturan  di
antara orang-orang Israel (Ezra 7:10). Jadi terus menerus belajar,
melakukan dan mengajar.
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III. PERTUKARAN MIMBAR GEREJA

Pertukaran  mimbar  gereja  sangat  perlu  untuk  meningkatkan
pelayanan  kita  sebab  ada  beberapa  keuntungan  yang  dapat  kita
peroleh a.l.:

- Kita dapat saling belajar dan membangun karena talenta & karu-
nia yang berbeda.

- Setelah melihat hasil  pelayanan kita di  gereja lain Imam, kita
tambah  dikuatkan;  sebab  kita  melihat  ternyata  Tuhan  masih
mengurapi dan memakai kita.
Sering karena sudah terlalu biasa dengan kita, Jemaaat se-olah-
olah bosan melihat  pelayanan kita,  dan mereka mulai  melihat
kelemahan-kelemahan kita.
Saya harus jujur, sebenarnya bukan hanya jemaat yang kelihatan
agak bosan dengan pelayanan pendetanya,  tetapi  pendetanya-
pun ada waktunya seakan-akan bosan melihat jemaatnya yang
sudah bertahun-tahun dilayani tetapi tidak ada pertobatan yang
sungguh-sungguh.
Dengan pertukaran mimbar maka hubungan kita sangat luas, kita
dapat memperhlajari kelebihan jemaat lain didalam segi pelaya-
nan, segi iman dll. Dengan hubungan yang luas itu maka penge-
tahuan dan pandangan kita tidak lagi terlalu sempit menganggap
oraganisasi  kitalah yang benar  sedang organisasi  yang lain itu
sesat semuanya.

- Rasa curiga dan meremehkan di antara hamba Tuhan diganti oleh
rasa  persaudaraan  yang  erat  dan  tampa  melihat  siapa  &  dari
mana kamu, asal sama-sama jadi berkat bagi jemaat Tuhan.

Beberapa kelemahan di antara hamba-hamba Tuhan:

- Terlalu Tertutup; 

Kalau bukan saya jemaat tidak mendapat berkat rohani, pada hal
Epesus  4:11-14 menjelaskan  bahwa ada  5  jabatan dan  mustahil
seseorang sekaligus akhli dalam kelima jabatan tersebut.

- Harus dari organisasi sendiri, orang lain nanti - sesat – gengsi/
sombong rohani!

- Tiap muker, M.D. harus yang paling da, yang muda-muda semua
be!um  banyak  asam  garamnya,  lalu  yang  muda  paling-paling
pendengar yang terhormat atau memimpin puji-pujian, akibatnya
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tidak ada pengkaderan calon-calon pemimpin Nasional didala gereja
tersebut.
Tentunya  kita  mengandang orang yang telah  kita  kenal  &  tidak

bertentangan dengan dogma geraja kita dan kebijaksanaan pelaya-
nan kita.

Kis. 11:23-26; Barnabas bekerja sama dengan Paulus selama satu
tahun (lebih/kurang) tanpa takut wibawa terbagi atau merasa
tersaiagi

Kis. 8:4-25; Pilipus sukses didalam pelayanan karena ia mempun-
yai  talenta  sebagai  penginjil,  tetapi  ia  tidak  mempunyai
karunia didalam melayani baptisan R.K., maka untuk itu di-
kirimkanlah Petrus dan Yohanes untuk pelayanan khusus tsb.

IV. PENGKADERAN

Hal pengkaderan ini, didalam Alkitab sangat menonjol sekali, dan
dengan  mendidik  kader-kader  maka  sementara  kita  menyiapkan
bahan-bahan  sebenarnya  kita  sudah  belajar  dan  men..ng  katkan
pengetahuan kita baik pengetahuan Alkitab maupun pengetahuan
tentang  pelayanan praktis  dan lain-lain.  Dan belu..agi  sementara
kita  mendengar  penceramah-penceramah  lain  yang  kita  undang
untuk mendidik para pengerja gereja, maka kita juga ikut ditambah
pengetahuan kita.
Tuhan Yesus mengkader 12 orang murid-Nya, diberi teori, di ajari

praktek,  dibahas  sebab-sebab  kegagalan  mereka,  diberikan  jalan
keluar dan ketika Ia naik ke Sorga maka ke- dua belas murid inti
itulah yang meneruskan pekerjaan-Nya di dunia ini.
Rasul Paulus mengkader Timotius dan kepada Timotius di-perintah-

kan pula untuk mengkader orang lain yang dapat dipurcaya (ber-
tanggung jawab), yang cakap mengajar orang lain (I Timotius 2:2).
Musa mengkader Yusak, Elia mengkader Elisa, dan Imam Eli meng-

kader Samuel, juga Elisa mengkader Nabi-Nabi lainnya. 

Keuntungan pengkaderan tersebut a.l.:
- Orang-orang yang kita kader sendiri itu, akan lebih mema..ami

kehendak  dan  cara  kerja  kita,  sehingga  akan  lebih  kompak
delegasian wewenang kita. Dengan demikian kita ada waktu yang
lebih banyak untuk meningkatkan mutu pelayanan kita sendiri.

- Ada orang-orang yang telah dipersiapkan untuk menerima pen
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- Ada calon-calon pemimpin pengganti kita.

V. PENDELEGASIAN

Pendelegasian ialah; memindahkan "Kuasa" dari pemimpin-kepada
bawahannya.  Pendelegasian  ini  sangat  erat  nubungannya  dangan
pengkaderan tadi.

Mengapa perlu pendelegasian?

a. Mustahil seorang pemimpin mampu mengerjakan semuanya. 

b. Dengan pendelegasian itu seorang pemimpin dapat berada 
dimana-mana pada waktu bersamaan.

c. Dengan pendelegasian, pekerjaan dapat diperluas dan dilipat kali
gandakan.

d. Dengan pendalegasian, pemimpin-pemimpin memberi 
kesempatan bawahannya; justru itulah fungsi pemimpin.

Pemimpin yang tidak mau mendelegasikan sesuatu;

- Keuntungannya; Keputusan lebih cepat di-ambil, tindakan dapat 
segera dilakukan, waktu tak terbuang untuk membicarakan 
tugas, rahasia terjamin aman, keuntungan dan pujian 
tidakterbagi-bagi, jika gagal tak ada orang lain yang tahu.

- Kerugiannya; pekerjaan merupakan permainan seorang saja, dan
membosankan. 

- Perluasan sangat terbacas.
- Pekerjaan yang penting terbengkalai karena soal sepele.

Pemimpin  yang  mendelegasikan  dengan  bijaksana  artinya;  dia
mendelegasi: kepada orang yang tepat, pada waktu yg. tepat, atas
pekerjaan yang tepat pula.

Contoh-contoh pendelegasian di dalam Alkitab:
Keluaran 18:13-23 (14, 17, 19, 22, 23) Musa atas nasehat mertua-

nya Yitro mendelegasikan  wewenangnya kepada pemimpin 1.000,
100, 50, 10 orang dan akhirnya yang langsung dibawah pimpinan
Musa untuk 600.000 rakyat Israel hanya 600 orang pemimpin 1,000
dan dalam Bilangan 11:10-15 Musa mengeluh kepada Tuhan karena
merasa tidak sanggup, kemudian Tuhan menasihatkan Musa utuk
mengangkat ASPRI sebanyak 70 orang.
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Kisah Rasul-Rasul 6:1-7; Karena orang percaya semakin banyak,
perhatian kepada janda-janda Yahudi kelahiran Yunani agak tera-
baikan, hingga timbul keluhan-keluhan, akhirnya para Rasul mende-
legasikan pembagian tugas yaitu Para Rasul akan lebih memusatkan
pikiran didalam perkara rohani yaitu Doa & pelayanan Firman Tuhan.
Sedangkan 7 orang pembela sidang dengan syarat-syarat: dikenal
sebagai orang baik-baik, penuh dengan R.K., penuh hikmat, penuh
iman  diangkat  pelayanan  meja  (perkara-perkara  jasmani)  dan
akibat  pendelegasian  yang  baik  itu  Firman  Allah  makin  tersebar
luas, dan jumlah murid makin bertambah banyak bahkan sejumlah
besar Imam menyerahkan diri dan percaya (7).

Penulis di Salatiga telah menikmati hasil dari cara pendelegasian
ini, meskipun belum berjalan dengm terlalu lancar.

Kesimpulan: Pendelegasian adalah prinsip tata-kerja yang dikehen-
daki Tuhan sesuai dengan Firman Tuhan Kej. 1:26, Kel. 3:10, Luk.
10:1-12, Luk. 9:1-6, dan Mat. 28:18-20.

VI. MENJADI TELADAN
Menjadi  teladan  merupakan  langkah  ke  arah  peningkatan  akan

pelayanan  pribadi  kita  para  hamba  Tuhan.  Paulus  menasihatkan
Timotius  agar  menjadi  teladan  bagi  orang-orang  percaya  yang
dilayaninya  baik  dalam;  perkataan,  tingkah-laku,  kasih  dan
kesetiaan, serta kesucian (I Tim. 4:12)

Kita juga harus menjadi teladan didalam hal-hal tersebut diatas.
Nab, untuk itu kita mau tidak mau harus lebih belajar berhati-hati
didalam hal  berbicara,  agar  perkataan kita  selalu  menjadi  berkat
bagi  orang  lain,  lebih  menjaga  tingkah  laku/perbuatan  kita  agar
jangan menjadi sandurgan di dalam jemaat yang kita layani, lebih
banyak  belajar  tentang  Kasih  Kristus  dan  Kesetiaan  serta  selalu
berusaha dengan perto-longan R.K. untuk hidup didalam kesucian,
maka dengan cara ini  kita  makin hari  makin "seperti  Yesus"  dan
akibatnya  pelayanan  kita  ditingkatkan  dengan  peningkatan  diri
pribadi  kita  tadi  dan  kita  akan  makin  dipakai  Tuhan  dalam
memenangkan jiwa bagi Tuhan.

Beberapa hal lagi dimana kita wajib jadi teladan a.l.: 

a.  Keuangan:  Pendeta  harus  jadi  teladan  didalam  perpuluhan,
didalam persembahan, didalam pembangunan atau 

-9-



proyok pekerjaan Tuhan.apapun juga harus ikut andil, 
bukan hanya menyerukan tetapi juga memberi contoh.

b. Disiplin: Didalam penentuan jam kebaktian yang tepat, didalam 
janji-janji, dll.

c. Didalam Puji-pujian: Rasul paling intelek yaitu; Rasul Paulus 
mengingatkan kita didalam Epesus 5:18-20 
(19) BERNYANYILAH DAN BERSORAKLAH BAGI TUHAN 
DENGAN SEGENAP HATI, dalam hal ini banyak kita 
kehilangan gairah sebab sudah merasa sebagai 
pemimpin yang mungkin kurang patut lagi melakukan 
hal-hal tersebut.

SEKIAN

(Yohanes 3:16

Karena demikianiah . . . . (Suatu sebab yang terbesar)

Allah . . . . . . . . . . . . . .  (Pencipta yang terbesar)

Mengasihi . . . . . . . . . . . (Kerinduan yang terbesar)

Isi dunia . . . . . . . . . . . . (Perhimpunan manusia yg. terbesar)

Sehingga . . . . . . . . . . . (Satu batas terbesar)

Diberi-Nya . . . . . . . . . . (Perbuatan yang terbesar)

Anak-Nya yang tunggal . . (Perbuatan yang terbesar)

Supaya barang siapa . . . (Kesempatan yang terbesar)

Yang percaya . . . . . . . . (Sederhana yang terbasar)

Akan Dia . . . . . . . . . . . . (Suatu penarik yg. terbesar)

Jangan binasa . . . . . . . . (Pertanggungan yg. terbesar)

Malainkan . . . . . . . . . . . (Simpangan yang terbesar)

Beroleh . . . . . . . . . . . . . (Pendapatan yang terbesar)

Hidup yang kekal . . . . . . (Pusaka yang terbesar)

P. Kampohiang. G.P.I. Tahuna
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Markus 11 : 23 - 24 ;

Aku berkata kepadamu Sesungguhnya bar-
angsiapa berkata kepada gunung ini:Beran-
jaklah dan tercampaklah ke dalam laut! asal
tidak biriang hatinya, te-tapi percaya, bahwa
apa  yang  dikata-kannya  itu  akan  terjadi,
maka hal itu akan terjadi baginya.

Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja
yang  kamu minta  dan  doakan,  Percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal
itu akan diberikan kepadamu.

Di bawah ini kami akan melaporkan kesaksian singkat dari seorang
Ibu dari Manado; yang sudah berkeluarga dan mempunyai tanggung
jawab 4 orang anak yang masih kecil-kecil.  Kami dapat memba-
yangkan  bagaimana  tanggung  jawab  seorang  Ibu  dan  kesibukan
seorang  Ibu  rumah tanggan,  tetapi  walaupun  sedemikian  Ibu  ini
masih dapat memberikan hal yang terindah untuk Tuhan yaitu; ikut
ambil  bagian dalam banyak pelayanan-pelayanan di  persekutuan-
persekutuan  Doa  di  Manado  dan  Sekitarnya  dengan  sangat  aktif
sekali.  Ibu ini  juga giat  dalam penginjilan serta merintis  daerah-
daeran baru.

Kita dapat membayangkan semangatnya yang membaja itu disam-
ping mengatur rumah tangganya dengan baik sekali. Semua dapat
dilaksanakan;  asal  ada  kemauan  di  situ  Tuhan  akan  bukajalan.
Haleluyah! inilah isi suratnya;

Baru-baru  ini  kami  Team MBTC  degan  kemurahan  Tuhan  dapat
melayani  Kebangunan  Rohani  di  desa  Toliana  Oki  (di  daerah
Tondano-Sulut) selama 4 hari 4 malam. Kami rasakan bahwa Tuhan
sungguh-sungguh bekerja  secara  luar  biasa;  keajaiban &  mujizat
Tuhan dinyatakan dengan ajaib/sungguh-sungguh mengherankan. 
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Sebenarnya tepat pada hari pertama di desa itu dimana kami akan
mengadakan  Kebangunan  Rohani,  akan  diadakan  pesta  rakyat
"dansa-dansi"  yang  sangat  duniawi  dan  sudah  meru-patan  adat
istiadat/Kebudayaan mereka. Tetapi sewaktu kamitiba (sebanyak 5
orang  dalam  Team),  Tuhan  langsung  merobah  rencana  mereka.
Malam  itu  juga  kami  langsung  menghadap  Hukum  Tua  (Kepala
Desa)  dan  sesampainya  di  rumahnya  saat  itu  persisdirumahnya
sedang ada acara sabua besar (pesta rakyat/acara acara duniawi).
Kepala  desa  itu  sangat  terkejut  melihat  keda  tangan  kami.
Kemudian  saya  dengan  seorang  pemuda  dari  desa  itu  langsung
menyampaikan tentang maksud dan tujuan kami datang ke desa
itu.  Maka  spontan  kepala  desa  itu  mengatakan  bahwa ia  sangat
setuju sekali, dan ia bertanya; Acara ini akan diadakan dimana? Lalu
kami katakan; Di rumah Bapa saja, sebab sudah ada sabua besar
dan sangat tepat untuk acara Kebangunan Rohani tersbut! Kepala
desa itu langsung mengatakan setuju. Akhirnya kami mengadakan
acara Kebangunan Rohani selama 4 hari 4 malam di rumah Kepala
desa, itu dan mejizat Tuhan dinyatakan luar biasa.

Acara yang sebenarnya malam itu akan diadakan dansa dan si.
Tuhan  ..bah  dengan  ajaibnya.  Dan  telah  menjadi  pesta  Rohani
bersama Tuhan Yesus. Haleluyah! Banyak jiwa-jiwa yang mengalami
pembaharuan; ada beberapa orang yang menangis hancur hati dan
menerima  Yesus  sebagai  Juru-Salamat  pribadinya.  Puji  Tuhan!
sungguh  banyak  jiwa-jiwa  yang  dilepaskan  dari  ikatan-ikatan/
tengkraman kuasa gelap dan mereka sungguh-sungguh mera..akan
kebebasan/kemerdekaan  oleh  Tuhan  Yesus.  Dan  Tuhan  sudah
menyembuhkam mereka. 

Akhirnya  terbentuklah  persekutuan  Doa  yang  baru  dan  dihadiri
oleh  orang-orang  tua  dan  muda/i  sebanyak  +/-  100  orang,  Dan
kami  dapat  melayani  dengan tetap pada hari  Kamis  untuk acara
persekutuan Doa.

Ny. Tehlde Langelo Karamoy
Jl. Pacuan, Lorong Liwas

Jaga II., Rancmuut Manado
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ROH KUDUS dalam orang suci

1. Sidang Jemaat selaku kaabah-Nya - I Korintus 3:16

2. Tubuh orang saleh kaabah-Nya - 1 Kor. 6:19,

   II Korintus 6:16

3. Di janji kepada orang saleh - Yeh. 36:27

4. Orang-orang saleh menikmati - Yes. 63:11,

   II Timotius 1:14

5. Orang saleh harus penuh - Kes. 6:3, 5, Ep. 5:18

6. Alat untuk: Menghidupkan - Roma 8:11

  Memapin - Yoh. 16:13, Gal. 5:18.

  Mengadakan hasil - Gal. 5:22-23

7. Tanda bukti milik Kristus - Roma. 8:9, 1 Yoh. 4:13

  menjadi anak angkat - Roma. 8:15, Gal. 4:5

8. Tinggal tetap - I Yoh 2:27

9. Orang yang tidak mempunyar, 

  bukan milik Kristus - Roma. 8:9

  Menurut hawa nafsu - Yudas 19

10. Bertentangan dengan tabiat dunia

wi - Galatia 5:17

F. KAMPOHIANG. - G. P. I. TAHUNA
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Pada bulan April yang lalu (mulai dari tgl.ll s/d tgl. 13 April 1980)
persekutuan  Doa  RSUP  Jayapura  bekerja-sama  dengan  Abe  BTC
mengadakan Kebangunan Rohani di ruangan Pendididikan Perawat/
Bidan (kompleks RSUP Jayapura).

Kebaktian  Kebangunan  Rohani  serta  kesembuhan  Ilahi  ini  di
adakan  khususnya  untuk  penderita;  di  ruangan  penderita  yang
sedang dirawat, dan juga bagi pengunjung ada. Di samping itu kami
mengundang juga Koor Paduan Suara persekutuan anggota muda
GKI "Pengharapan Jayapura", Gereja Advent serta, vocal Groupnya,
V.G. GKI Zion, Dok VIII, dan gereja Kingmi Rehubot. Sebahagain
besa,  yang  datang  adalah  kaum  muda/i.  Ruangan  tsb.  menjadi
sesak oleh banyaknya orang yang hadir.

Pelayanan Firman Tuhan dibawakan oleh Ev. Alfons dan Ev..lyawan.
Selama kebaktian tsb. Tuhan bekerja dengan heran. Banyak pen-
derita-penderita  yang  berpenyakit  TBC  (Paru-paru),  radang  sendi
lutut (Artritis), lumpuh, dll  Tuhan mnyembuhkannya hingga dapat
berjalan seperti  biasa. Juga ada seorang penderita  yang sewaktu
datang dengan kereta dorong (Brandcend); tetapi ketika ia pulang
tanpa dibantu/ditolong oleh perawat-perawat lagi.

Karena hal itu maka banyak mengundan pengunjung-pengunjung,
perawat-perawat yang tidak se-Iman datang ke tempat Kebaktian
itu. Sebenarnya setelah selesai acara Kebangunan Rohani, direncan-
akan  untuk dilanjutkan dengan kebaktian  atau  pelayanan Firman
Tuhan, tetapi untuk sementara Tuhan masih belum mengijinkan. Hal
ini  juga disebabkan oleh beberapa pihak yang tidak senang akan
adanya Kebangunan Rohani ini.

WEM HETHAIA
P.O. Box 645
JAYAPURA. -
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PANGGILAN Tuhan
--0    kepada Gideon    0--

Oleh: Ny. ESTHER PRIYANTO
(Ex. L.B.T.C.)

Bacalah kita Hakim-hakin fs.6 (seluruhnya)

Keadaan bangsa Israel pada waktu itu; 
Semenjak Yosua meninggal  (bangsa Israel  telah masuk ketanah

Kanaan), maka bangsa Israel dipimpin oleh seorang Hakim berganti-
ganti. Dalam fatsal ini kita menemukan yang menjadi Hakim adalah
Gideon. Tuhan Sedang mempersiapkan dia. Ia adalah Hakim yang
kelima sesudah Debora/Barak. Diantara para Hakim tersebut, ada
riwayatnya ditulis secara lengkap (terperinci - sebab ada kejadian-
kejadian yang penting dan istimewaj, sedang yang lainnya hanya
ditulis  secara  singkat,  sebab  tidak  ada  kejadian-kejadian  yang
istimewa. Kali ial kita akan mempelajari bagaimana Tuhan memang-
gil dan mempersiap-kan Gideon untuk dijadikan Hakim (dia adalah
salah satu tokoh yg riwayatnya ditulis secara lengkap).

Keadaan  bangsa  Israel  pada  waktu  itu  sangat  meroset,  akhlak
maupun kebaktian/pengabdian mereka kepada Tuhan, mereka tidak
mentaati  sepenuhnya  perintah-perintah/syarat-syarat  yg diberikan
Tuhan kepada mereka tentang apa yang harus dilakukannya setelah
sampai  di  Kanaan.  Tuhan  menyuruh  membasmi  pen  duduk  asli
Kanaan,  tetapi  malah  dibiarkan  hidup;  bahkan  bangsa  Israel
bercampur,  bergaul/kawin  dengan  orang-orang  kafir.  Akibatnya,
kebudayaan  kafir,  penyembahan-panyembahan  berhala  masuk
diantara  kehidupan  orang-orang  Israel,  mereka  menyambah
berhala-berhala kafir disamping menyembah Tuhan. Ini merupakan
suatu kekejian di hadapan Tuhan, Tuhan tidak lagi disembah sebagai
Allah  yang  satu-satunya  (esa),  akibatnya,  Tuhan  marah  dan
membiarkan  mereka  dalam berbagai-bagai  kesukaran  &  tindasan
musuh-musuhnya.

Bangsa kafir yang seharusnya takut kepada bangsa Israel (sebab
bangsa ini  adalah bangsa pilihan Tuhan),  tetapi  malah  menindas
mereka.  Wibawa bangsa Israel tidak ada lagi,  begitu juga halnya
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pada zaman Hakim-hakim ini, salama ada Hakim di tengah-tengah
mereka, mereka ingat kepada Tuhan dan berbuat bakti kepada-Nya
dan  Tuhan  mengalahkan  musuh-musuhnya  itu,  tetapi  sebaliknya,
setelah Hakim tersebut meninggal (sementara belum ada penggan-
tinya), berbaliklah bangsa pilihan Tuhan ini  kepada jalan-jalannya
yang jabat, demikianlah diantara zaman berakhirnya pemerintahan
Debora/Barak sampai  dengan Gideon menerima panggilan Tuhan,
keadaan  bangsa  Israel  sangat  payah  akibat  perbuatan  dan  dosa
mereka.

Hakim-hakim 6:1-6;  bangsa Israel  sedang di  jajah  oleh bangsa
Midian, Amalek dan beberapa daerah di sebelah timur (ayat 1-3),
mereka  merampas  hasil  tanah serta  ternak dll,  sehingga  bangsa
Israel menjadi sangat melarat. Orang-orang Midian tidak menetap di
Kanaan,  tetapi  mereka  datang  pada  waktu  musim  panen  untuk
mengangkut hasil ladang orang Israel.

Satu gambaran bagi kita umat Tuhan, jikalau kita meninggalkan
Tuhan  dan  tidak  mentaati  segala  perintah-Nya,  maka  Dia  akan
membiarkan kita di injak-injak oleh musuh-musuh kita, kekeringan
secara  jasmani  dan rohani  akan melanda kehidupan  kita,  orang-
orang  Kristen,  bila  kita  mulai  menyembah  akan  berhala-berhala,
disamping  menyembah  Tuhan.  Berhala  adalah  sesuatu  yang  kita
utamakan lebih dari-pada Tuhan; hal ini bisa berarti, berupa benda-
benda,  jimat-jimat,  dan  juga  kemampuan/kepandaian  berlebih-
lebih, keberhasilan dalam bisnis dan lain-lain; bahkan bangpun bisa
menjadi berhala. 

Kita tidak salah memiliki  kemampuan yang berlebihan, keberha-
silan dalam bisnis dll, sebab itu karunia Tuhan, tetapi jangan kita
menomor  satukannya,  sehingga  Tuhan  menjadi  nomor  2  (dua).
Jangan  kita  semata-mata  bersandar  kepada  kemampuan/  kepan-
daian atau keberhasilan kita, sehingga kita melupakan Tuhan yang
lebih berkuasa dari pada itu semuanya, jangan pula kita mengang-
gap bahwa hal-hal tersebut itulah yang menj..ia kebahagiaan dalam
hidup  kita.  Banyak  orang  berpendapat  bahwa  keluarga  kita  bisa
bahagia  dan harmonis,  jikalau kita  telah memiliki  segala sesuatu
yang bersifat fana di dunia ini, sebetulnya hal ini adalah hal yaug
palsu,  kebahagiaan  yang  sebenarnya  hanya  kita  jumpai  didalam
Yesus.
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Yermia 17:5-6; Orang yang merasa dari sanggup (bersandar pada
kekuatannya), akibatnya akan seperti:

- Semak bulus di padang belantara.
- Tidak akan mengalami hari-hari yang baik (sial),
- Akan tinggal di padang gurun/padang belantara.

Marilah kita selidiki artinya satu-persatu.

Seperti semak bulus di padang belantara;
Suasana  pemandangan  yang  kurang  sedap  dipandang  mata,

kebalikan dari zaman (penuh dengan bunga-bunga). Bangsa Israel
menjadi  bahan celaan (hilang wibawa).  Bangsa-hangsa lain  tidak
lagi  menghormati/memuliakan  Allah  yang  mereka  sembah.
Demikianlah  kalau  umat  Tuhan  memberhalakan  atau  bergantung
kepada  kesanggupan/  kesuksesan,  kita  lupa  kepada  Tuhan  yang
menolong kita, maka Tunan membuat kita seperti semak bulus tsb
mungkin  Dia  akan  mengijinkan  persoalan-persoalan  timbul  yang
membuat usaha-usaha kita jadi berantakan dll. sehingga kita jadi
bahan celaan sampai kita sadar bahwa bukan kepandaian, keuletan
& keberhasilan itu yang menjamin kebahagiaan hidup kita.

Tidak akan mengalami hari-hari yang baik (sial);
Bangsa Israel  pada zaman Hakia-hakim ini  selalu  sial,  menabur

benih dengan susah payah, tidak ikut makan hasilnya. Kalau kita
jauh dari Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan akan sia-
sia dan mengalani jalan-jalan buntu.

Tinggal di padang gurun/padaug belantara;
Suatu tempat yang sunyi, tandus dan kering. Bangsa Israel juga

mengalami hal ini, mereka merasa betul-betul ditinggalkan Tuhan,
mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban Tuhan, bukan lagi merup-
akan  sesuatu  yang  dialami  setiap  hari,  tetapi  hanya  dongeng-
dongeng nenek moyang belaka, kering dan hampa.

Kalau  kita  jauh  dari  Tuhan  dan  memberhalakan  kemampuan-
kemampuan  kita,  maka  kita  akan  mengalami  kesunyian  dan
kekeringan  rohani,  sekalipun  mungkin  kita  bangga  sebab  orang
memuji kesuksesan kita, tetapi dalam hati merasa kosong, sebab
Tuhan tidak pernah menyatakan diri-Nya. Kerohanian makin lama
makin lemah, Firman Tuhan berupa dongeng-dongen, tempo dulu,
tidak bisa dialaminya.
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Marilah kita sadari dan jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan yang satu-
satunya didalam hiup kita, sumber dari segala sesuatu. Selama kita
masih merasa sanggup, maka Tuhan tidak akan menyatakan diri-
Nya. Kita dibiarkan-Nya sampai kita betul betul menjadi nol, habis
akal dan sadar bahwa Dia satu-satunya penolong kita.

Sama  halnya  dengan  zaman  sekarang,  Rumah  Allah  sedang
dibangun  (secara  leterlyk  membangun  gedung  Gereja  +  secara
rohani Tubuh Kristus).

Banyak orang yang masih acuh tak  acuh,  sang gembala  sidang
sedang  mati-matian  memohon agar  Tuhan  membangun umatNya
tetapi sidang jemaat sibuk dengan urusan-urusan pribadinya, bisa
terjadi sebaliknya, sidang jemaat rindu agar mengalami-Kebangu-
nan Rohani, pemimpinnya tidak ambil pusing dsb. Adalagi geduug
Gereja yang memerlukan perbaikan, aktivitas-activitas P.I. memer-
lukan dukungan doa & bantuan materiel tetapi sidang jemaat sibuk
membangun  rumahnya  sendiri,  memperindah  dengan  barang-
barang lux model mutakhir dsb...... sementara gedung Gereja bocor
semua, persis yang dialami bangsa Israel pada zaman pabi Hagai,
tidak ada kerja sama dan kasih kepada Tuhan.

Nab,  tentang  berhala-berhala  ini  masih  banyak  sekali  arti  dan
pengetrapannya.

Kiranya Roh Kudus menerangi hati kita dan melepaskan kita dari
segdala macam penyembahan berhala, sudah barang tentu jimat-
jimat,  patung-patung,  ilmu-ilmu  kebal  dan  lain  sebagainya  juga
menjadi berhala yang patut kita lepaskan.

Selain  menjadi  sangat  melarat,  bangsa  Israel  juga  mengalami
ketakutan,  sehingga  mereka  bersembunyi  di  gua-gua  membuat
kubu-kubu di pegunungan. Ini merupakan suatu hal yang paradox
sekali  dengan  rencana  Tuhan  bagi  umat  pilihan-Nya  itu.  (Yesaya
43:21, Yermia 13:11).

"Umat yang telah Ku-bentuk bagi-Ku akan memberi-
takan kemasyuran-Ku". (Yesaya 43:21)
".........  Supaya mereka itu  menjadi  umat,  ternama,
terpuji, dan terhormat". (Yer. 13:11)

Tuhan ingin supaya nama-Nya dikagumi, dimasyurkan, dipermuli
akan serta ditakuti dan disembah oleh bangsa-bangsa lain, melalui
umat pilihan-Nya itu.
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Hal  ini  mulai  nyata  dengan jelas  sejak  zaman Ibrahim,  mereka
sekeluarga dalam perjalanan selalu disertai Tuhan, sehingga bang-
sa-bangsa lain menghormati Tuhan dan memuliakan Allah, hal ini
terus berlaku sampai munculnya suatu bangsa yang besar (Israel)
sepanjang perjalanan mereka bersama Tuhan, maka mereka selalu
menggentarkan bagi bangsa-bangsa lain dan selalu menang didalam
peperangan, inilan rencana Tuhan yang sebenarnya.

Tetapi kita melihat dalam Hakim-hakim Fs.6, bangsa Israel men-
galami kegagalan dan kekalahan sebab mereka terpengaruh dengan
berhala-berhala. Demikianlah pada zaman Hakim-hakim ini hal yang
bukan kehendak Tuhan justru mereka lakuktan, bahkan bukannya
bangsa-bangsa  kafir  yang  takut  kepada  bangsa  Israel,  tetapi
sebaliknya  orang-orang  Israel-lah  yang  takut  untuk  menghadapi
mereka ini semua disebabkan karena dosa mereka. DOSA MEMU-
TUSKAN HUBUNGAN KITA DENGAN ALLAH DAN MENGAKI-BATKAN
KITA KEHILANGAN MEWIBAWAAN DAN KEKUATAN.

Kita lihut pada saat ini banyak anak-anak Tuhan yang dilanda oleh
ketakutan, takut menghadapi tantangan-tantangan, kesukaran, dll,
mereka begitu tertindis oleh hal-hal tsb sehingga tak berdaya untuk
menghadapinya,  tak  berdaya  sebab  tidak  ada  persekutuan  yang
baik dengan Allah-nya, hingga seolah-olah kita membiarkan hak-hak
kita  dirampas  oleh  iblis  &  oleh  keduniawian,  hak-hak  kita  yaitu;
keselamatan, kesucian, kebahagiaan hidup dalam Kristus,  berkat-
berkat/rohani  jasmani  yang  lain,  sehingga  banyak  orang  duniawi
menganggap  ringan  orang-orang  Kristen,  kekafiran,  keduniawian
mulai  masuk  dalam  gereja.  Masuk  dalam  rumah-rumah  tangga
kristen, tanpa ada daya kekuatan sedikitpun untuk mengalahkannya
........ sebab kita melupakan Tuhan.

Tanpa Kristus  segala  perkara  menjadi  kacau!  banyak  anak-anak
Tuhan  membuat  persembunyiannya  dengan  mencari  kesibukan-
kesibukan  duniawi  (mabuk-mabuk,  tamasya,  judi  dll).,  bahkan
kesibukan-kesibukan yang menurut  anggapan mereka itu Rohani,
tapi nyatanya tak menurut kehendak Tuhan, karena Roh duniawilah
yang menjadi motivnya. Hal-hal yang semacam ini butanlah jalan
keluarnya  justru  hal  ini  membuat  semakin  parah,  jika  kekafiran,
keduniawian, dosa itu masih ada didalam kita, jalan keluar satu-
satunya  adalah  bertobat,  menyesal,  dan  kembali  kepada  Tuhan,
memperbaharui hidup kita.
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Gereja  yang  hidup  adalah,  gereja  dimana  orangnya
sudah  diper-baharui,  dan  sungguh-sungguh  hidup
dalam petobatan, benci pada dosa!!

Ayat 7-10
Dalam keadaan yang sangat kritis ini bangsa Israel berseru kepada

Tuhan dan Tuhan menjawabnya pertama-tama dengan mengirimkan
seorang nabi untuk mengingatkan apa yang telah Diperbuat Tuhan
kepada mereka sejak mereka keluar dari Mesir.

Tuhan menghendaki dalam mengadapi keadaan umat Tuhan pada
saat ini, baik kita yang sedang mengalami kesuaman atau pun yang
rohaninya  sudah  tinggi,  untuk  memohon  sungguh-sungguh  agar
terjadi Kebangunan Rohani di Indonesia, untuk Tuhan menyatakan
kemuliaan-Nya  sehingga  Ia  mengadakan  restorasi  besar-besaran
bagi umat-Nya di Indonesia, dengan mengingat segala tanda ajaib
yang dibuat Tuhan pada masa yang laIu ..... yakinlah bahwa kuasa
Allah tetap sama sampai saat ini, hal ini menjadi dorongan bagi kita
untuk  kita  berseru  memohon  pembaharuan-Nya,  kasih  setia-Nya
tidak-berubah demikian juga kuasa-Nya, apa yang Dia perbuat pada
zaman dulu itu akan diperbuat-Nya juga pada zaman modern ini.
Bahkan  lebih  lagi!!.  Kita  melihat  Tuhan  saat  ini  bekerja  makin
hebat/nyata  untuk  memperbaharui  umat-Nya,  tapi  dilain  pihak
masih banyak sekali umat Tuhan yang masih dalam keadaan seperti
bangsa Israel pada zaman Hakim-hakim, doakanlah mereka.

Sebagaimana Dia pernah menolong nenek moyangnya keluar dari
Mesir, Ia tak pernah berubah, kasih-Nya, kesetiaan-Nya, kuasa-Nya,
sekalipun bangsa Israel ini selalu menyakiti hatiNya

Lihat dalam Mazmur 77
Ada sesuatu yang menarik dalam fatsal ini, pengarang mazmurini

sedang dalam keadaan terjepit,  dan merasa bahwa Allah seolah-
olah telah berubah setia, tetapi sementara ia berseru atau bergumul
untuk mencari Tuhan, dia mengingat akan perbuatan-perbuatanNya
yang  basar,  pada  jaman  purbakala,  mengingat  segala  keajaiban
yang  pernah  dibuat,  terbukti  sangat  menolong  kita  yang  sedang
lemah dan putus asa, kecewa dll, untuk mem-bangkitkan kita terus
mencari wajah-Nya memperbaiki hidup kita pada pertobatan tiap-
tiap hari, memperbaharui segala jalan-jalan hidup kita, kita harus
memandang segala janji-janji Allah, keajaiban-keajaiban Allah pada
masa lampau.
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Panggilan Tuhan kepada Gideon (Ay.11-24)
Pada saat itu ada seorang pemuda bernama Gideon, anak Yoaz,

kepala  kampung  di  Ofra,  dari  kaum/golongan  Abiezer,  dari  suku
Ma..asya, dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan angg..
Ketika  malaikat  Tuhan  menampakkan  diri  kepadanya,  malaikat

Tuhan dalam Alkitab P.L.,  selalu  berbicara  tentang Tuhan sendiri.
Contoh  lain  waktu  Ibrahim  bertemu  dengan  malaikat  Tuhan.
(Kejadian 18:1-15).
Tetapi malaikat dari Tuhan ini sungguh-sungguh malaikat. Di situ

Tuhan menyatakan panggilan-Nya kepada Gideon ut.  melepaskan
umat  Israel.  Gideon  semula  tak  seberapa  percaya/  sebab  dipen-
garuhi keadaan waktu itu, karena dia juga termasuk orang-orang
yang sedang ketakutan dan bersembunyi, dia mengirik gandum di
tempat pemerasan anggur, ini membuktikan bahwa ia sedang takut
dan bersembunyi agar tidak diketahui oleh orang Midian.
Pada  saat  itu  kita  lihat  juga  bahwa  masih  banyak  orang-orang

(anak-anak  Tuhan/Hamba-hambaNya,  yang  bersembunyi  dan
mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan semestinya seperti
Gideon mengirik di tempat pemerasan anggur = tempat yang tidak
semestinya. Kita lihat contohaya:
Banyak  orang-orang  Kristen  yang  sudah  tahu  penggilan-Nya,

sudah tahu apa bidangnya dan bahwa Tuhan sudah memanggilnya
untuk  melayani  pekerjaan-Nya  -  bahkan  sempat  masuk  dalam
sekolah Alkitab, tetapi kemudian menghadapi tantangan-tantangan/
kesulitan-kesulitan,  menghadapi  kemerosotan-kemerosotan  umat-
umat Tuhan, kesudian larilah ia ...... bersembunyi ..... kerja duniawi
lagi,  kembali  jadi  supir  taxi/kembali  kepekerjaannya  yang  lama,
tidak mau melayani Tuhan lagi, suatu pekerjaan yg bukan peker-
jaannya, salah menempatkan diri, dibuat dengan sadar dan sengaja,
pelarian karena tidak tahan.
Tuhan menyatakan panggilan-Nya kepada Gideon, tetapi ia kurang

begitu  percaya,  beberapa  alasan  diajukaunya  kepada  Tuhan,
pertama ia menuntut; 
"Segala perbuatan-Nya yang ajaib pada Tempo Doeloe, sebagai-

mana selalu diceritakan oleh nenek-nenek moyangnya".
Tidak  mustahil  jika  Gideon  menuntut  sedemikaian  ini.  Sebab  ia

juga dalam keadaan kekecewaan dan ketakutian sebagaimana orang
orang Israel yang lainnya. Akibat dosa bangsa ini maka kemuliaan
Tuhan  sudah  undur,  dan  segala  keajaiban-keajaiban-Nya  hanya 
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tinggal dongeng-dongeng belaka/kenanaan masa lalu; semua mati,
tidak berarti. Hal serupa ini juga menjadi tuntutan umat Tuhan saat-
saat ini; terutama generasi-generasi muda. Di dalam gereja-gereja
banyak keluhan-keluhan yang terjadi,  rasa tidak kepuasan dalam
kerohanian mereka,  sebab gereja-gereja  tempat  mereka berbakti
tak ada lagi kemuliaan Tuhan yang menjadi sumber kepuasan itu,
tetapi  hanya  tingaal  seperti  upacara  agama  biasa  saja,  hanya
seperti  suatu  kewajiban &  biasa  tidak  terjadi  apa-apa.  Persoalan
mereka pribadi tidak terjawab; tak mengalami pertemuan dengan
Tuhan secara pribadi. Mujizat/ keajaiban Tuhan hanya tingga cerita-
cerita  kosong  tak  ada  buktinya;  hanya  tinggal  dongeng  yang
menyenangkan  telinga.  Khotbah  kejadian-kejadian  dalam  Alkitab
hanya disam-paikan seperti seorang nenek menceritakan dongeng-
dongeng yg indah kepada cucuk-cucuknya menjelang tidur; tak ada
pernyataan  kuasa  dari  apa  yang  dikhotbahkan,  sehingga  sangat
mem-bosankan. Akibatnya banyak orang (khususnya kaum muda)
malas pergi ke gereja; lebih senang menonton TV di rumah atau
pergi  ke  tempat-tempat  hiburan  (bersembunyi).  Atau  mungkin
mereka masih  aktif  ke  gereja,  tetapi  hidup kerohaniannya masih
sama  dengan  orang-orang  yang  tak  percaya  Kristus;  tak  ada
kekuatan untuk mengimbangi gejolak dunia ini dengan segala keja-
hatan-kejahatannya yang semakin meningkat.

Biariah kita menyadari dengan keadaan-keadaan semacam ini, dan
mencari jalan keluarnya; tidak cukup hanya khotbah seperti biasa-
biasa saja, tetapi mohaniah agar kuasa Allah bekerja dengan nyata 
di tengah-tengah kebaktian yang kita layani. Juga seorang 
pengkhotbah harus benar-benar melibatkan diridalam kbotbah-
khotbah apa yang disampaikannya itu; bukan seperti penjual jamu 
berteriak-teriak memasarkan jamunya, tetapi ia sendiri belum tentu 
telah merasakan khasiatnya. Biarlah kita peka dengan tuntutan-
tuntutan generasi muda/orang-orang Kristen pada masa kini.

BERSAMBUNG BULAN DEPAN .................
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dari halaman muka

rah hingga jadilah "taman Tuhan yang indah", begitulah keadaan
siswa/i  yang  dididik  selama  IDTS.  Mereka  mulai  diperbaharui.
Setiap kali ada pelajaran pasti Tuhan mengadakan pembaharuan;
hingga  terjadi  pengakuan  dosa/sega1a  dosa  di  akui  di  hadapan
Tubuh  Kristus  yaitu  mulai  dari  dosa  pencurian,  kesombongan,
perzinahan, dusta, onani, dll.  Semua diakui agar iblis  kalah.total.
Dan  mereka  merasa  bebas/terlepas  setelah  dosa-dosa  itu  diakui
dan darah Yesus Kristus menyucikan (I Yohanes 1:9).
Salah satu hal yang di tekankan adalah penyembuhan batin, luka-

luka hati, kenangan-kenangan masa lampau, rasa rendah diri, rasa
ditolak oleh orang-tua / orang lain dan banyak hal lagi semua dapat
diselesaikan dengan indah sekali.
Tiap-tiap  hari  Sabtu  &  Minggu  mereka  mendapat  kesempatan

untuk  menginjil  ke  desa-desa  atau  pelayanan  di  persekutuan-
persekutuan Doa di sekitar Lawang, dll.
Hal  Doa  Syafaat  mendapat  bagian  khusus.  Sangat  banyak  di

tekan-kan  untuk  siswa/i.  Yaitu  untuk  mengasihi  orang  lain/
mendoakan  te-mpat-tempat  di  seluruh  dunia,  belajar  mendengar
suara Tuhan dan untuk mengetahui pimpinan Tuhan untuk banyak
tempat di Indone-sia agar dapat di masuki Injil. Semuanya melalui
Doa Syafaat.

Pengutusan
Oleh  kemurahan  dan  pimpinan  Tuhan  maka  IDTS  ini  dapatlah

berakhir dengan baik. Para peserta IDTS yang terdiri dari +/- 100
orang kini terbentuk menjadi 13 team yang disebarkan ke seluruh
pelosok tanah air Indonesia/dalam masa praktek selama 3 bulan.
13 team yang telah terbagi itu a.l.: Team Surabaya, team Jakarta,

team  Aceh,  team  Riau/Pekanbaru,  team  Kalimantan  barat  dan
tengah, team Sangir, team Toraja, team Ambon, team Bali, team
Sumba, team Timor, team Irian Jaya dan team L.B.T.C. Juga masih
ada  1  team lagi  yang pergi  ke  Singapore.  Mereka berangkat  ke
tempat-tempat  tersebut  pada  permulaan  bulan  September  1980,
selanjutnya mereka akan melayani jiwa-jiwa di sana.

Akhirnya  kami  mohon  agar  para  pembaca  kiranya  mau  tetap
menyokong team-team di  atas  dengan doa-doa Saudara-saudara
sekalian. Khususnya bagi para anggota PEDUKER M.A.M.; jika ada
inisiatip atau suara-suara Tuhan; mohon dikirimkan kepada kami.
Tuhan memberkati Saudara-saudara sekalian.
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