


Kesaksian; PELAYANAN
  di

TIMOR TIMUR
oleh: Drs. E.B. Djatrich Jakarta

1. Pendahuluan.
Mat. 22:21 : "Berikan kepada Kaisar yang wajib kamu berikan
kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan
kepada Allah".
Pada  awal  Nopember  1978  kami  selaku  Pegawai  Negeri
ditugaskan ke Propinsi Dati I Timor Timur khususnya Kabupaten
Lautem, untuk mendampingi Bupati Kepala Daerah Tk.II Lautem,
untuk masa tugas 2 tahun.

2. Tegoran Allah.
Setibanya kami di kota Dili maupun Lospalos (ibu kota Kabupaten
Lautem), diberi penjelasan oleh pejabat yang berwenang bahwa;
untuk menjaga hal yang tidak diinginkan sementara waktu tidak
dibolehkan  mengabarkan/menyiarkan  agama  kepada  penduduk
setempat, tentu kami selaku PegawaiNegeri mentaati penjelasan
tersebut dan tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan.
Sebulan kemudian kami mendapat tegoran dari Tuhan; "apa yang
engkau  bisa  berbuat  bagiKu  di  daerah  ini".  Setelah  mendapat
tegoran tersebut kami memohon ampun pada Tuhan & bertanya
bagaimanakah  caranya?  Tuhan  menjawab  dengan  memberikan
ayat dari Matius 10:16b. - Hendaklah engkau cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati.

3. Pelayanan dimulai:
a) Melayani keluarga ex GPK (Gerakan Pengacau Liar). Beberapa

keluarga ditempatkan dibengkel listrik dimana tidak begitu jauh
dari  rumah kami,  sebagian  besar  mereka mau bertobat  dan
dibaptiskan.

b) Berhubung dengan tidak adanya Pendeta pada Gereja Kristen
Lospalos berhubung dengan berakhirnya tugas para ABRI yang
melayani gereja tersebut, kami mengambil pelayanan di gereja
dan  mengadakan  penginjilan  ke  desa-desa.  Perlu  diketahui
bahwa  sebagian  penduduk  Timor  Timur  penganut  Animisme,
hanya sebagian kecil pengikut Katholik dimana sebagian besar
merekapun hidup menurut naf-

Bersambung ke halaman 26.
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TANDA   AJAIB   TUHAN

YANG   TERBESAR

Oleh: Rev. Bill Britton

Pada  dewasa  ini  kita  banyak  mendengar  tentang  tanda-tanda
ajaib/heran dan mujizat-mujizat.  Banyak diantaranya sudah tentu
tidak benar atau palsu. Siasat iblis untuk menipu dan menyesatkan
umat  Tuhan  dari  jalan  yang  benar  dan  untuk  memperbesarkan
keinginan daging serta mempermuliakan manusia dan membelek-
kan kita dari maksud Tuhan yang utama di dunia pada dewasa ini.
Akan  tetapi  tidak  semua  tanda-tanda  heran  berasal  dari  iblis.
Kenyataan bahwa ada kepalsuan membuktikan bahwa memang ada
sesuatu  yang  benar.  Karena  tiada  seseorang  yang  memalsukan
sesuatu yang tidak ada pada zaman kita sama seperti pada zaman
P.B.  Allah  menunjukkan  kuasa-Nya  serta  kehadiran-Nya  lewat
banyak tanda-tanda heran dan mujizat.

Penulis surat Ibrani memberitahukan kepada kita bahwa Injil yang
mulia  ini  mula-mula  diberitakan  oleh  hamba-hamba  Tuhan  dan
banyak  orang  yang  mendengarnya  dengan  cara  yang  dapat  di
percaya dan meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan
mujizat-mujizat.  Dan  juga  oleh  berbagai  pernyataan  kuasa  dan
karunia  Roh Kudus yang di  bagi-bagikan menurut  kehendak-Nya.
(Ibrani  2:3-4;  Markus  16:17).  "Tanda-tanda  ini  akan  menyertai
orang-orang  yang  percaya".  Perhatikanlah  bahwa  Firman  Tuhan
tidak  pernah  mengatakan  bahwa  orang-orang  percaya  akan
menyertai tanda-tanda heran. Tugas kita yang utama adalah untuk
memberitakan  Injil  dengan  kuasa  Roh  Kudus  dan  membiarkan
tanda-tanda heran menyertai  menurut kehendak-Nya. Dalam ayat
20  dikatakan  bahwa  mereka  pergi  memberitakan  Injil  ke  segala
penjuru  dan  Tuhan  turut  bekerja  dan  meneguhkan  Firman  itu
dengan  tanda-tanda  yang  menyertainya.  Dalam  hal  tidak  ada
sesuatu  yang  harus  kita  sembunyikan  atau  kita  marasa  malu
sebagai-mana dikatakan oleh beberapa orang yang menyebut diri-
nya pengkhotbah.  Tanda-tanda heran diberikan agar dapat di lihat
dan didengar kesaksiannya dan diumumkan pada orang lain.
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Daniel 4:2-3 mengatakan sebagai berikut;

"Aku  berkenan  memaklumkan  tanda-tanda  dan
mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha
Tingi kepadaku, betapa besarnya tanda-tanda-Nya dan
betapa  hebatnya  mujizat-mujizat-Nya!  Kerajaan-Nya
adalah  kerajaan  yang  kekal  dan  pemerintahan-Nya
turun-temurun!".

Akan tetapi  saya tidak  ingin bicara  banyak tentang tanda-tanda
heran dan mujizat-mujizat yang Allah sedang lakukan saat ini. Ada
orang  yang  akan  mengambil  suatu  tanda  tertentu  yang  telah
diberikan  kepadanya  lalu  mempermuliakannya  dan  lepas  dari
hubungan yang lain, dan mulai membangun suatu azas pelayanan
atau  pelajaran  (doktrin)  atau  suatu  masab  (sekte)  di  sekeliling
tanda ini.  Sementara mengartikan bahwa Allah telah menyatakan
sebagai  umat  yang  terpilih,  sikap  ini  salah  dan  mendatangkan
kekeliruan yang menyedihkan.
Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena semua tanda-tanda

heran-Nya. Dan kita ingin melihat lebih banyak lagi diantara umat-
Nya  dari  hal  pernyataan  pengurapan  dengan  minyak,  salib  salib
yang  berdarah,  tiang  api  dan  tiang  awan.  Semua  hal  ini  dapat
digunakan bagi  kemuliaan Allah.  Bila  kita  memiliki  hikmat  Tuhan
yang memimpin kita untuk melihat suatu tanda ajaib yang meng-
herankan dan penuh dengan kemuliaan.  Mujizat  Tuhan yang ter-
besar  yaag  ingin  saya beritahukan  kepada saudara  pada hari  ini
ialah bahwa YESUS ADALAH TANDA HERAN ALLAH YANG TERBESAR.
Dalam kitab Nabi Yesaya 7:14, Nabi itu berseru;

"Sebab  itu  Tuhan  sendirilah  yang  akan  memberikan
kepadamu  suatu  pertanda;  Sesungguhnya  seorang
perempuan  muda  akan  mengandung  dan  akan
melahir-kan  anak  laki-laki,  dan  ia  akan  menamakan
Dia; Immanual".

Nah saudara-saudara yang kekasih, bukalah Alkitab kita: karena
saya akan menunjukkan bahwa tanda itu bukanlah anak darayang
akan melahirkan tanda itu dan bukan juga kain lampin dimana anak
laki-laki itu dibungkus. Juga bukan kelahiran yang ajaib itu sendiri
yang menjaadi tanda yang dijanjikan itu. Akan tetapi adalah Ia yang
dilahirkan dan datang di dunia dalam cara itu. Ialah yang menjadi
tanda yang terbesar  dari  Allah.  Suatu tanda menunjukan kepada
sesuatu dari hal Yesus itu baik kelahiran-Nya,  kehidupan-Nya dan
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kematian-Nya  maupun  kebangkitan-Nya  yang  dengan  tak  salah
sedikitpun  menunjukkan  kepada  hal  yang  besar  yang  sedang
dilaksanakan  Tuhan  di  atas  bumi.  Dari  maksud-Nya  yang  ketal
dalam pribadi Yesus Kristus. Kita membaca dalam Matius 1:18-23;
Dengan  jelas  sekali  kita  akan  melihat  bahwa  tanda  itu  tidak
dipenuhi pada saat kelahiran Yesus. Saya berkata bahwa tanda ini
tidak dipenuhi pada saat itu/saat tanda itu diberikan. Nabi Yesaya
berkata  bahwa  Tuhan  akan  mem-berikan  suatu  tanda  kepada
mereka,  dan  Allah  memberi  tanda  ini  kepada  mereka  tatkala  Ia
memberi Yesus lahir di dalam palungan Bethlhem. Suatu tanda tidak
dipenuh-ipada saat tanda itu diberikan. Saat hal yang ditegaskan itu
terjadi; anak bayi dalam pelukan Maria itulah tanda terbesar yang
pernah diberikan Allah kepada dunia ini dan Ia tidak akan gagal.
Apa yang ditegeskan oleh tanda ini  pasti  akan terjadi.  Puji  akan
nama-Nya yang amat berkuasa! Para malai-kat berkata pada para
gembala di  padang pada malam yang penuh kemuliaan; "Jangan
takut,  sebab  sesungguhnya  aku  memberita-kan  kepadamu
kesukaan besar untuk seluruh bangsa, hari ini  telah lahir bagimu
Juru-Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya
bagimu;  Kamu akan  menjumpai  seorang  bayi  dibungkus  dengan
lampin dan terbaring di dalam palungan". Lalu mereka mel-anjutkan
dengan memberitahukan kepada banyak orang yang mer-eka temui.
Dalam Lukas 2 dikisahkan bagaimana Nabi Allah yang sudah lanjut
usianya yaitu Simeon karena dorongan Roh Kudus, ia datang ke Bait
Allah dan di sana ia menemukan Maria dan Yusuf dengan anak bayi
Yesus.  Di sini  kita  mendapatkan bahwa tangan-tangan diletakkan
atas Yesus dan nubuat disampaikan mengenai  diri-Nya pada usia
yang sangat  muda  yaitu  6  minggu.  Kemudian  Simeon menatang
dengan tangannya dan mulai bernubuat.

Dengarlah apa yang dikatakan Roh Kudus mengenai Yesus;
"Sesungguhnya Anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau
membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi
suatu tanda yang menimbulkan perbantahn". (Lukas 2:34).

Kenyataannya  adalah  benar  bahwa anak  bayi  ini  menjadi  suatu
tanda.  Lihatlah  apa  yang  dikatakan-Nya  tentang  diri-Nya  dalam
Lukas 11:29-30; "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat, mereka
menghendaki suatu tanda; tetapi kepada mereka tidak akan diberi-
kan tanda selain tanda  Nabi  Yunus.  Sebab seperti Yunus menjadi
tanda untuk orang-oraog Ninlwo,  demikian pulalah Anak Manusia
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akan menjadi tanda untuk engkatan ini". Yunus adalah suatu tanda
yang menegaskan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda ini
telah diberikan kepada orang-orang Niniwe tatkala Yunus keluar dari
perut  ikan   setelah  ia  tinggal  dalam  perut  ikan  selama  3  hari
lamanya. Tanda ini telah digenapkan tatkala Yesus keluar dari dalam
kubur. Tanda Yunus ini tepat dan benar tidak ada salah sedikitpun.,
dan sekarang suatu tanda yang lebih besar telah diberikan.

Marilah kita mendengar sabda nabi Yesaya, dalam Yesaya 8:18; 
"Sesungguhnya, aku dan anak-anak yang telah diberikan
Tuhan kepa4aku; adalah tanda dan alamat".

Juga kita mendapati dalam Ibrani 2:13; Bahwa Ia yang menyam-
paikan kata-kata ini sesungguhnya adalah Tuhan dan Ia bersabda
bahwa  Ia  adalah  tanda  dan  anak  adalah  Putra-putra  yang  telah
diberikan  Allah  kepada-Nya  (Anak  Laki-lati  Allah).  Mereka  akan
menjadi  seperti  teladan-Nya  Tubuh  Kristus  sang  pemanang.  Ber-
syukurlah kepada Allah bagi rencana dan maksud-Nya yang kekal!
Kita  merasa  heran  dan  mulai  bertanya-tanya  jika  Yesus  adalah
tanda dan Alkitab dengan jelas  menunjukkan bahwa Ia memang
yang dimaksudkan.

Maka apa dan siapa yang menjadi penggenapan tanda itu? Tuhan
kita  yang  penuh  dengan  kasih  tidak  membiarkan  kita  ragu-ragu
karena  Alkitab  dengan  jelas  sekali  mengungkapkan  rahasia  yang
besar ini. Inilah rahasia yang besar yang diung-kapkan kepada rasul
Paulus  yang  menyebutnya  "Injilku".  Oleh  sebab  Paulus-lah  yang
melihat kebenaran yang heran dari-pada Tubuh Kristus; "Manusia
yang sempurna, PUTRA-PUTRA ALLAH". Inilah saatnya dimana Allah
mulai membentuk umat-Nya menurut teladan-Nya. Janganlah kita
merasa  cemas  karena  manusia  milik  Allah  itu  bukan  lelaki  atau
perempuan, bukan Yahudi atau Yunani, bukan hamba atau seorang
merdeka  .......  Galatia  3  ayat  28.  Tetapi  ia  berdiri  atas  banyak
anggota dan kita semua adalah satu didalam Dia, dan jika saudara
terpanggil  untuk  memenuhi  panggilan  Allah  yang  tinggi  didalam
Yesus  Kristus  yg  dipilih  oleh  Allah  menurut  bentuk  teladan-Nya
(gambar-Nya)  serta  setia  melampaui  pencobaan/pengujian  yang
berat, maka saudara sanggup menjadi anggota daripada manusia
yang sempurna/tidak perduli siapapun.

Dalam kitab Kejadian fatsal 1 Tuhan mulai dengan satu penciptaan.
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Pada hari yang pertama kita melihat bahwa sudah terdapat icban
dari  mana  manusia  dibuat;  sesungguhnya  sudah  terdapat  debu
tanah dan nafas Allah. Akan tatapi manusia belum terbentuk. Hari
yang pertama adalah hari tatkala terang dijadikan. Pada han yang
ketiga terdapat tanaman buah-buahan diatas muka bumi; karena
pada hari yang keenam Tuhan mencipakan manusia untuk berkuasa
di atas muka bumi, dan pada hari ketujuh berhentilah Tuhan semen-
tara manusia berkuasa di atas bumi. Kita mengetahui bahwa Yesus
adalah Terang Dunia; Yahya 1:9 "Itulah Terang yang sesuagguhnya
yang sedang datang ke dalam dunia".

Hal  diselamatkan  atau  dibenarkan  adalah  permulaan  dari-pada
kehidupan takal bagi kita. Dan hal ini diletakkan secara baik sekali
dalam contoh-contoh  dan  bayang-bayang  yang  di  berikan  Tuhan
dalam Taurat P.L. Pada waktu paskah Tuhan Allah berfirman bahwa
ini  akan  menjadi  pemulaan  bulan  bali  mereka;  segala  sesuatu
dimulai  dengan  percikan  darah  pada  ambang pintu.  Malaikat  "EI
Maut" melewati mereka dan anak-anak Israel salamat dari hukuman
Allah. Kemudian pada bulan yang ketiga mereka harus menyerah-
kan  buah-buah  sulung  dari  tuaian  mereka  dan  pada  bulan  yang
kelima  setelah  hari  Sabat  Paskah,  tibalah  hari  raya  Pentakosta.
Sama seperti Pastah itu digenapkan didalam Yesus dimana Ia sudah
mencurahkan darah-Nya di  atas  Kalfari  serta  bangkit  dari  kubur-
Nya. Demikianlah hari raya Pentakosta digenapkan pada waktu Ia
mengirim  Roh  Kudus  pada  gereja-Nya  yang  menghasilkan  suatu
tuaian  yang  besar  di  atas  muka  bumi.  Suatu  tuaian  yang
sebenarnya adalah buah-buah sulung dari apa yang Tuhan sedang
kerjakan pada hari yang ke tujuh pada Hari Raya Pemuaian yang
besar, karena pada bulan yang ketujuh pada akhir tahun tibalah Hari
Raya yang besar  itu yaitu; hari  raya Pondok Daun-dauman yang
belum pernah di genapi. Juga hari raya Pemuaian yang disiapkan
pada akhir abad ini.

Kini  kita  berada  pada  hari  karena  dimana  Tuhan  saat  ini  mulai
membentuk umat-Nya, membentuk tuguh-Nya di atas bumi menjadi
Anak Laki-laki Allah yang sebenarnya dan yang pada saat ini sedang
mendekati penyelesaiannya.

Pelayanan para Rasul dan Nabi mulai bangkit dalam gereja untuk
menyempurnakan Tubuh Kristus dan kita semua akan masuk/ men-
caoai  manusia  yang  sempurna.  Sehingga  ukuran  tingginya  sama
dengan yang dikehendaki Kristus.  Tidak heran mengapa iblis dan 
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semua kuasa mereka bekerja sama dalam komunisme, atheisme,
agama-agama  palsu,  bidat-bidat  gereja,  denominasi-denominasi
modern dan aktivitas ibiis yang lain.
Sementara itu setelah Ia (Yesus) lahir ....... perhatikan-lah bagai-

mana Herodes berusaha untuk membunuh Yesus tatkala Ia masih
bayi.  Akan tetapi Allah melindungi-Nya. Segala sesuatu mengenai
kehidupan Tuhan Yesus menunjuk pada Tubuh Kristus. Ialah kepala
Tubuh itu dan Ia juga yang mencukupi segala kebutuhan Tubuh itu.
Ia  adalah  tanda  Illahi  dan  yang  akan  menampakkan  diri  untuk
berkuasa dan memerintah bersama dengan pemenang pemenang
itu (Yaitu Anak Laki-Laki Allah) didalam kekekalam. Dan Allah akan
menggenapi tanda itu.
Sekarang,  bukalah hati  kita! karena saya akan memperli-hatkan

tanda Allah itu. Dengan mengetahui serta mengikutitanda itu yang
sesungguhnya; hal hal bermanfaat bagi kita agar kita tidak tertipu
pada  saat  penggenapan  wahyu  yang  cukup  menakutkan  dan
mengherankan itu,  baik  yang sesungguhnya ataupun yang palsu.
Lihatlah!,  bagaimana  kedatangan-Nya  itu  diung  kapkan  dalam
firman Tuhan yang tertulis  (Alkitab).  Hati-hatilah terhedap orang-
orang yang akan mengatakan hal itu kepada kita, menurut mereka
bahwa Alkitab itu adalah sebuah kitab yang mati  dan tak berarti
bagi kita. Jika hal ini kita dengar maka larikanlah diri kita daripada
mereka sebagaimana kita melarikan diri dari sengatan ular berbisa
yang akan mematuk kita. Jika tidak maka kita akan binasa; karena
mereka akan berbuat lebih jahat dari apa yang kita duga. Mereka
akan mencuri jiwa kita dan menghilangkan harap kita pada Tuhan.
Ajaran  ajaran  mereka  tidak  terdapat  dalam  alkitab,  jauh  dari
kebenaran.  Nabi  Yesaya  mengatakan;  "Carilah  pengajaran  dan
kesaksian! Siapa yang berbicara tidak sesuai dengan perkataan itu
maka baginya tidak akan terbit fajar.
Rahasia  tubuh  Kristus  disembunyikan  bagi  mereka  yang  akan

terhilang.  Sekalipun  demikian  hal  itu  terdapat  dalam  Alkitab.
Dewasa ini rahasia Firman Tuhan ini diungkapkan hanya bagi para
saleh-Nya. Allah akan mengugkapkan kekayaan-kekayaan dari-pada
kemuliaan rahasia  ini.  Kemudian lihatlah  bagaimana Ia dilahirkan
oleh seorang anak dara. Sebaiknya saudara harus mempercayai hal
ini; karena peristiwa ini sangat penting! sehingga kita mengetahui
siapakah  Dia  yang  sebenarnya.  Sebagai  suatu  tanda  karena  apa
yang sedang diterbitkan oleh Tuhan telah dikandung oleh Roh Kudus
dan  tidak  terjadi  oleh  karena  kehendak  seorang  laki-laki  atau 
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karena usaha manusia,  atau karena melalui  sistim-sistim persun-
dalan dalam agama.

Kini Tuhan memisahkan perempuan itu. Perempuan adalah meru-
pakan  gambaran  sidang  jemmat.  Dan  perempuan  itu  disuci-kan
sabagai seorang anak dara. Kemudian anak dara ini  segera akan
mengandung  dan  setelah  tiba  waktunya,  ia  akan  merasai  sakit
bersalin lebih sakit dari apapun yang pernah diderita dalam kehidu-
pannya. Sehingga pada akhirnya ia dapat melahirkan seorang anak
laki-laki.  Anak laki-laki  ini  sekarang ada yaitu tubuh Kristus atau
sidang  jemaat.  Akan  tetapi  saat  ini  belum  menjadi  tubuh  yang
sempurna. Kita akan nantikan Tubuh Kristus yang sempurna. (Roma
8:19); "Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan
saat Anak-anak Allah dinyatakan".

N U B U A T A N :

FIRMAN  YANG  KUBERIKAN  PADAMU  ITU  AKAN  KUBUKTTIKAN
SAAT-SAAT INI, SUPAYA KAMU DAPAT MELIHAT BAHWA FIRMANKU
ITU  BUKAN  KOSONG  ADANYA  DAN  BUKAN  CERITA  SAJA,  TAPI
NYATA BAGIMU. BIARLAH KAMU MENYERAH PADAKU, SUPAYA AKU
DAPAT MEMBUKTIKAN DENGAN CEPAT FIRMANKU ITU.

PEMBUKTIAN FIRMANKU ITU ADALAH MENURUT PENYERAHANMU.
JIKALAU  KAMU  CEPAT  MENYERAH,  FIRMAN  ITU  AKAN  CEPAT
DIBUKTIKAN.  TAPI  JIKALAU  KAMU  MENHALANG-HALANGI,  KAMU
AKAN  TERBINASA  DENGAN  FIRMANKU  ITU.  FIRMANKU  SENDIRI
AKAN MENUNTUT DARI  PADAMU.  KAMU SUDAH MENDENGARKAN
FIRMANKU SAAT INI. KAMU HARUS BER-TANGGUNG JAWAB UNTUK
MELAKUKANNYA.
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Laporan :
team   Kalteng

Team  kami  berangkat  dari  Lawang  pada  tanggal  8  September
1980 dan menginap semalam di  atas kapal/pelabuhan Surabaya.
Besoknya kapal berangkat dari Surabaya menuju Banjarmasin.
Setibanya di Banjarmasin pada tanggal 11 September '80, kami

berangkat  lagi  memuju  Palangkaraya  dengan  mercampang  kapal
"DAKOTA".
Kami tiba di Palangkaraya keesokan malamnya (tgl. 12 September

1980) dan ditampung Kel. BANBANG MAKAHANAP (Kepala Kantor
B.R.I.  Palangkaraya).  Kami menginap di  sini  selama 10 hari  dan
selama  itu  kami  juga  sempat  melayani  secara  pribadi  beberapa
orang.
Pada  tanggal  23  bulan  itu  juga  kami  berangkat  ke  pedalaman

bersama  seorang  Hamba  Tuhan  (YAKUB  I.)  Dan  kami  diterima
dengan baik oleh Kepala Desa di situ dan juga oleh Ketua Majelis
Gereja  Kalimantan  Evangelist  (G.K.E.).  Mereka  senang  sekali
dengan kedatangan Kami.
Puji Tuhan! Sesungguhnya Tuhan lah yang mengutus kami dan Ia

juga yang sudah mengatua segalanya.
Dalam  minggu  pertama  tiap-tiap  hari  kami  ikut  bersama-sama

para  Majelis  Gereja  dan  anggota-anggotanya  ke  ladang  untuk
menanam padi. Dan pada minggu berikutnya kami mulai mengatur
pelayanan kami.
Di pedalaman itu kami team diberi sebuah rumah kosong (Balai

Desa) oleh Kepada Desa di situ untuk, kami tempati.
Kebaktian  pertama  kami  adakan  di  rumah  kami;  merupakan

kebaktian peptemuan/perkenalan dengan Sidang Jemaat yang ada.
Kami juga mengundang orang-orang sakit yang mau didoakan Puji
Tuhan! Dia menyatakan mujizat-Nya; ada seorang ibu yang berpen-
yakit  pendarahan  dan  perutnya  bengkak.  Setelah  didoakan pada
saat  itu  juga  ibu  itupun  sembuh.  Initah  mujizat  pertama  yang
dinyatakan  oleh  Tuhan;  sehingga  pelayanan  di  gereja  setempat
diserahkan sepenuhnya kepada kami team (membawakan Firman
Tuhan  dalam kebaktian  Keluarga,  Pemuda/i,  Umum/Hari  Minggu,
dan  Anak-anak  Sekolah  Minggu).  Juga  kami  diberi  hak  untuk
membentuk Persekutuan kaum ibu.
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Melalui persekutuan ini ada beberapa ibu yang sungguh-sungguh
mengalami pembaharuan dalam hidupnya; dan mereka rindu untuk
bersaksi/melayani  Tuhan.  Kami  membimbing  ibu-ibu  ini  untuk
melanjutkan pelayanan kami terhadap ibu-ibu yang lainnya.
Pelayanan kami di pedaloman (LAWANG URU) ini berjalan selama

1½ bulan dan selama itu  pelayanan  kami  berjalan dengan baik.
Tetapi pada malam terakhir dalam pelayanan ini kami mengalami
suatu tantangan dalam kunjungan ke rumah keluarga yang belum
mengenal Tuhan (atas permintaan mereka sendiri).
Pada tanggal 4 Nopember 1980 kami mengadakan pelayanan ke

Udik/menuju beberapa kampung a.l.; Tewah, Kuala Kurun, Sepang
Simin, Tewang Pajangan.
Di Tewah kami mengadakan kebaktian di G.K.E. selama 1 malam.

Banyak  anggota-anggota  yang  hadir  dan  juga  beberapa  majelis
gereja yang lain yang rindu akan kebenaran Firman Tuhan. Setelah
2 malam di Tewah, kami diundang oleh Pendeta Kuala Kurun untuk
melayani gereja G.K.E..
Banyak mujizat dan kuasa Allah terjadi di sini; seorang pemuda

gila babi (penyakit ayan), dan seorang ibu yang sakit jiwa karena
patah  hati/ditinggal  suaminya,  dan  juga  seorang  pesuda  yang
berpenyakit bangkak hati (menurut dokter tidak ada harapan lagi),
setelah kami doakan maka oleh kuasa Tuhan sembuh. Dan mereka
mulai melepaskan segala macam hobatan-hobatannya.
Ada seorang ibu dari satu keluarga berpenyakit kanker kan-dungan

mengundang kami untuk mendoakannya. Kata mereka ibu ini sudah
tidak ada harapan lagi;  sehingga ibu ini  sudah men-jadi gelisah.
Panas badannya sangat tinggi, nafsu, makan kurang dan sulit untuk
buang air besar, menyebabkan perut-nya besar.
Puji Tuhan! setelah kami doakan ibu itu mengeluarkan angin jahat

(kentut) dan dapat bangun makan, dan akhirnya ibu itu dapat tidur
tenang; sehingga keluarga ibu yang sakit kanker ini dapat menye-
rahkan  diri  serta  mengambil  keputusan  untuk  ikut  &  menerima
Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat mereka sekeluarga.
Pada  kebaktian  Kebangunan  Rokhani  malam  pertama  di  Kuala

Kurun  itu  banyak  yang  dijamah  Tuhan  dan  mengalami  pemba-
haruan.  Dan  pada  malam  yang  kedua  orang-orang  yang  sudah
disembuhkan sakitnya oleh Tuhan, datang dan ikut kebaktian yg.
diadakan  di  gereja  dan  mereka  menjadi  suatu  kesaksian  hidup;
yang nyata bagi  Sidang  Jemaat  yang mengenal mereka sebagai 
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orang yang sebenarnya tidak dapat diharapkan lagi, tetapi kini telah
sehat oleh kuasa dan kebesaran Tuhan Yesus yang kita layani.
Karena  begitu  terharu  dengan  pelayanan  yang  diberkati  Tuhan,

maka Bapak Pendeta dari Kuala Karun dimana beliau ini juga adalah
sebagai ketua Resort (Klasis); menyatakan diri ingin bekerja sama
dengan  Yayasan  kami  serta  meminta  tenaga  untuk  melayani  di
Kuala  Kurun.  Beliau  adalah  seorang  yang  terbuka  bagi  semua
aliran/organisasi  dan  dapat  menerima  cara-cara  pelayanan  yang
berdasarkan Kuasa Roh Kudus.
Kami melayani di Kuala Kurun selama 3 malam. Dan dari sama

kami melanjutkan perjalanan ke Tewang Pajangan.
Di,  Tewang  Pajangan  ini  selain  kami  team melayani  di  Gereja

G.K.E.,  kami  juga  diundang  oleh  Gereja  Pantekosta  Tabernakel
untuk kebaktian Kebangunan Rokhani selama satu malam. Dalam
kebaktian  ini  dihadiri  oleh  anggota-anggota  dari  3  gereja  yaitu;
Pantekosta,  Bethel,  dan  Protestan.  Sehingga gereja  penuh  sesak
sampai  pada  halamannya.  Akhirnya  rencana  kami  yang  semula
hanya  akan  mengadakan  kebaktian  selama 1  malam,  menjadi  5
malam. Setelah selesai pelayanan kami di sini, kami kembali lagi ke
Lawang Uru.
Di Lawang Uru kami mengadakan perpisahan (selesai pelayanan

masa  praktek  kami  selama  3  bulan).  Dan  pada  tanggal  22
Nopember  1980  kami  team  meninggalkan  Lawang  Uru  menuju
Patang karaya. Setelah tinggal selama 3 hari di Palangkaraya, kami
melanjutkan perjalanan pulang ke Kuala Kapuas/Banjarmasin. Dari
Banjarmasin kami kembali ke P. Jawa (Jawa Timur) dan dari situ
kami  masing-masing  anggota  team  kembali  ke  rumah  sendiri-
sendiri.
Kami merasa sangat bersyukur pada Tuhan atas segala suka duka

yang  kami  rasakan  selama  masa  praktek  di  Kalteng,  Juga  atas
segala pengalaman baru yang kami alami. 
Pernah 2 kali kami team diancam akan dibunuh tetapi Tuhan selalu

melindungi kami. Semua ini terjadi setelah mereka melihat kuasa
Tuhan  yang  berlaku  atas  orang-orang  sakit  yang  disembuhkan
Tuhan dan setelah ada orang-orang Kahariangan (kafir) menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Demikianlah laporan kami team Kalimantan Tengah.

(MARIA A. ESRI, POPPY M.)
Bp. IMMANUEL, MAX P.).
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Kebangunan  Rohani
yang  Sesungguhanya

Suatu  Kebangunan  Rohani  yang  sesungguhnya  bukan  dari
seseorang  yang  selalu  berdiri  di  atas  mimbar/podium.  Tetapi
sebagaimana Yesus berkata; 
"Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku

harapkan, api itu itu telah menyala! (Lukas 12:49).

Jika ada seseorang yang pergi ke dalam hutan yang basah dan
kering lalu melemparkan api ke dalam hutan tersebut; dan setelah
itu  ia  pulang  ke  kotanya  sendiri  yang  berjauhan  dengan  hutan
tersebut, maka api itu akan bekerja dengan sendirinya memakan
atau membukar hutan tersebut meskipun orang yang melemparkan
api itu tadi sudah tidak ada lagi di sana.
Di sini kita melihat bahwa orang tersebut hanya melemparkan api

ke tempat itu saja. Selanjutnya bukan orang itu lagi yang bekerja;
karena orang tersebut sudah kembali ke kotanya semula, api itulah
yang  bekerja  terus  menerus  untuk  membakar  hutan  itu  sampai
habis.
Demikian  pulalah  api  Roh  Kudus  mewujudkan  Yesus  datang  ke

dalam dunia ini, untuk memulai satu pembakaran hutan dosa dalam
dunia hati kita ini; Yesus telah memulai pem-bakaran itu didalam
hati beberapa orang yang tertentu di Yerusalem, setelah itu Yesus
pergi ke satu kota yang jauh dimana tempat Dia semula tinggal.
Tetapi api Rohul kudus itu tetap bekerja terus membakar hutan dosa
didalam hati semua orang yang menerima Dia dalam hati mereka.
Inilah desar/permulaan Kebangunan Rohani.
Sampai  sekarang  ini  kita  melihat  bahwa  Yesus  tidak  ada  lagi

didalam dunia ini; menurut Yohanes 14 - tetapi Api Roh Kudus itu
terus bekerja sampai sekarang ini.
Pada  akhir  jaman  ini  kita  melihat  sebagian  orang-orang  yang

menganggap  dirinya  sebagai  tukang  mengadakan  Kebangunan
Rohani;  mereka  mulai  dengan  merencanakan  segala  sesuatu
menurut  kekuatan  kepikiran  mereka  sendiri,  kemu-dian  Mereka
selalu  ingin  berdiri  di  atas  mimbar/podium.  Mereka  selalu  ingin
dilihat di situ seakan-akan tanpa aku tidak bisa jalan/jadi.
Dengan tegas saya katakan bahwa pendirian semacam ini sangat

bertentangan dengan rencana Allah.
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Jika kita melihat pelayan-an Yesus yang dituliskan dalam Alkitab
sangatlah berbeda sekali dengan pelayanan manusia-manusia pada
akhir zaman ini. 
Marilah kita perhatikan tindakan Yesus dalam pelayanan-Nya yang

diceritakan didalam kitab suci, misalnya; 
1. Yesus tidak menurut pikaranNya sendiri; Yesus menurut pikiran

BapaNya. Yoh. 12:49-50.
2. YesUs datang dalam dunia ini tidak lama Dia segera kembali ke

tempat asalNya. Yoh. 14.
3. Yesus tidak mau diangkat menjadi raja oleh sekelompok orang-

orang di dunia ini, tetapi Yesus pergi ke tempat yang sepi untuk
berhubungan dengan Bapa-Nya serta menunggu perintah untuk
dikerjakan. Yokanes 6:15.

Dengan pelayanan Yesus ini, Yesus bermaksud agar supaya orang-
orang  melihat  Dia  serta  mengambil  contoh  sebagai  dasar  dalam
pelayanan rohani yang harus diterus-kan pada akhir zaman ini.
Jika kita menjadi seorang pelayan rohani, kita harus dirokhanikan

terlebih dahulu seperti  Yesus menurut BapaNya demikian seorang
pelayan rohani itu harus menurut Yesus; karena pribadi Yesus itulah
Firman dan Rohulkudus.
Jika  seseorang  mengaku  dirinya  seorang  pelayan  rohani  maka

orang itu  harus benar  benar  ada didalam Kebenaran Firman dan
Kebenaran Roh Kudus.  Sehingga orang  itu  kelihatan  benar-benar
ada  di  dalam  pribadi  Yesus;  sebagaimana  Rasul  Paulus  berkata
didalam suratnya - Gal. 2:20.
Yesus berkata didalam  Yohanes 14:20 - dengan maksud orang-

orang  yang  mengaku  dirinya  sebagai  pelayan  rohani  itu  harus
benar-benar mempunyai/ada pribadi Yesus.
Orang  itu  harus  melihat  dengan  penglihatan  Yesus;  dan  harus

berkata-kata  dengan  perkataan  Yesus;  harus  mendengar  seperti
Yesus  mendengar  Bapa-Nya;  harus  bertindak  dengan  tindakan
Yesus bukannya bertindak menurut pikirannya sendiri, tetapi men-
dengar  lebih dulu baru bertindak.  Yesus  berkata;  ajarlah  mereka
seperti Aku mengajar kepadamu.
Bertindak  didalam  segala  sesuatu  harus  menurut  perintahNya

Yesus.  Kebangunan  Roh  yang  sesungguhnya  adalah  berdasarkan
atas pelayanan Yesus serta hidup didalam pribadiNya.
Cara  melaksanakan  Kebangunan  Rokhani;  Pertama-tama  saya

akan jelaskan di sini tentang 2 kaliat tersebut di atas:
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     a. Pribadi Yesus.
     b. Pelayanan Yesus.
a. Pribadi Yesus adalah Firman Allah dan Rohulkudus. Yoh. 1:14. -

Yesus bermaksud agar semua orang melihat pribadiNya serta
bergaul  dengan pribadiNya itu terus menerus/hidup di  dalam
pribadiNya. Karena didalam pribadiNya itu ada hidup dan kuasa.
Yohanes 15:4-8, 5:24-27.

b.  Pelayaaan  Yesus  adalah  sebagai  dasar/teladan  Kebangunan
Rohani,  karena  Firman  Allah  dan  Rohulkudus  bekerja  sama
mewujud-kan Yesus; maksud Allah Yesus itu menjadi teladan
dalam seluruh pekerjaan di ladang Tuhan/Kebangunan Rohani.

Dalam setiap pelayanan kita  yang bersifat  rohani,  pelayanan itu
bertujuan  pada Kebangunan  Rohani.  Dan  Kebangunan  Rohani  itu
bisa terjadi hanya melalui Yesus atau berdasarkan atas pelayanan
Yesus; menurut seperti Yesus telah melayani.
Yesus berkata; "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes

14:6 - Jika Yesus itu jalan, kita harus jalan menurut jalan yaitu;
Yesus. Seperti kereta api itu selalu berjalan diatas rel; tanpa rel itu
kereta api tidaklah dapat berjalan. Demikian juga pelayan-pelayan
rohani atau orang-orang yang mengaku dirinya orang rohani serta
merasa  bisa  menjadi  ahli/tukang  membuat  Kebangunan  Rohani,
yang  ingin  berdiri  terus  di  atas  panggung  atau  podium;  mereka
merasa tanpa aku semuanya tidak bisa jadi, aku yang mengatur,
berhak & aku yang punya, dll. Semuanya harus berjalan pada jalan
Yesus.
Saudara-saudara,  saya tegaskan di  sini  bahwa tanpa Yesus  kita

tidak bisa jalan. Dan tanpa Yesus maka Kebangunan Rohani itu akan
macet. Tanpa Yesus pelayanan kita akan sia-sia/tidak berhasil. Juga
tanpa Yesus 5audara-saudara akan disetir/tidak dapat mengendali-
kan diri  sendiri. Dan akhirnya tanpa Yesus Saudara akan dibuang
kedalam api neraka; tanpa Yesus Saudara saudara akan mati.
Dalam  pelayanan  rokhani/Kebangunan  Rohani,  Yesuslah  yg.

memegang  peranan  penting;  bukan  Saudara-saudara  atau  saya
tetapi "Yesus".
Satu  tindakan  yang  harus  kita  kerjakan  ialah  kita  harus  selalu

mempersatukan  diri  dengan  pribadi  Yesus  serta  memperhatikan
akan  pelayananNya  tiap-tiap  hari  yang  tersurat  didalam  Alkitab
serta bersedia untuk mendengarkan suara/perintah Yesus untuk kita
kerjakan.
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Dengan cara yang demikian inilah maka kita akan terlatih dengan
baik  untuk mendengar  suara  serta  menantikan perintahNya.  Dan
melalui  cara  ini  pula  maka  kitalah  yang  terutama  memerima
Kebangunan Rohani secara langsung dari Yesus; karena Yesus inilah
dasar/permuliaan Kebangunan Rokhani.
Saudara-saudara  seperjuangan  di  dalam Kristus:,  dengan  ilham

yang baru saya terima ini, seonga menjadi berkat buat kita semua
untuk maju terus dalam perjuangan/medan peperangan rohani yang
kita hadapi pada saat sekarang ini  maupun pada masa yg. akan
datang kelak.
Pada ....ur kata saya mengucapkan "selamat berjuang" di ladang

Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kambali menjemput kita pulang
ke rumah Bapa di Sorga.
Tarutlah petunjuk ini pesti Saudara akan melihat hasil dari Keban-

gunan Rohani tersebut.
Immanuel Amin!!.

Oleh Pdt. Alex Tuarita 
Tukungagung
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Pekerjaan Allah
Oleh: Antok Wibowa

Kebangunan Rokhani, Kampanye-kampanye Kesembuhan Ilahi, dan
berbagai  kesibukan-kesibukan  Gerejani  pada masa  akhir-akhir  ini
sungguh menjadi hal yang wajar dan cukup populer. Orang-orang
yang mengambil  keputusan untuk bertobat dan menyerahkan diri
kepada  tangan  Tuhan  membanjir  di  berbagai  tempat  di  seluruh
penjuru dunia ini. Mata manusia mulai tercelik untuk memandang
dan  mengerti  mujizat  Tuhan  yang  terus  menerus  dan  masih
dinyatakan pada akhir zaman ini. Dan semua manusia hampir mulai
menyadari akan kesia-siaan hidupnya; mereka mencari-cari dalam
kehidupan  ini  dimanakah  kebebasan  yg  sebenarnya?  Puji  Tuhan!
inilah masanya nubuatan Nabi Yoel mulai digenapi!!.
Disamping  itu,  membanjirnya  kaum muda  yang  seolah  berebut

untuk meninggalkan kenakalan, kebejadan moral, hawa nafsu yang
dilakukan  sebagai  respons  atas  panggilan  Tuhan  yang  mereka
rasakan  dalam  hati  mereka,  mau  tak  mau  akan  menggugah
perasaan  bangga  di  hati  kita  bahwa;  Tuhan  Yesus  itu  sungguh-
sungguhhidup dan mampu berbuat sesuatu. Haleluya!.
Munculnya orang-orang yang mengaku dirt atau menyatakan diri

sebagai  hamba Tuhan seolah seperti  jamur yang tumbuh di awal
musim penghujan,  mereka  berlomba  menyerahkan  diri  ke  dalam
Tangan Tuhan untuk dipakai sebagai alat-Nya.
Anak  muda/i  meninggalkan  pergaulan  bebasnya  dengan  suatu

tekad untuk masuk di dalam kesucian yang mutlak. Mereka mulai
bertekun didalam persekutuan-persekutuan (yang juga telah banyak
bermunculan), di dalam acara gereja dengan maksud menyangkali
diri dari kesenangan duniawi yang masih banyak menggada mereka.
Pendidikan-pendidikan Theologia semakin laris; karena umat Tuhan
mulai sadar akan dibutuhkannya tenaga mereka untuk penginjilan-
penginjilan di seluruh pelosok bumi ini.
Inilah yang sedang terjadi pada dewasa ini, dan untuk menanggapi

hal ini pula penulis ingin mengajak meneliti sedikit tentang "peker-
jaan  Allah"  kepada  mereka  yang  rindu  untuk  melayani  Dia  dan
pekerjaan-Nya khususnya kaum muda/i.  Yang pertama kita  perlu
ketahui adanya 2 (dua) perkara yang sangat berbeda arti dan pelak-
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sanaannya  tetapi  sangatlah  erat  hubungannya;  malahan  tak
mungkin untuk dipisahkan satu dengan yang lain, yaitu; 

1. Melayani Dia. 2. Melayani pekerjaan-Nya.
Untuk hal itu penulis ingin menjelaskan secara terpisah agar lebih

terperinci dan nampak jelas maksud dan perbedsannya.
1. Melayani Dia.
Melayani Dia yang juga berarti  adalah melayani PribadiNya; ter-

lepas  dari  hal  pekerjaan-Nya,  dimana  kita  berhubungan  secara
pribadi dengan Tuhan, mendengar keluhan dan perasaan hati-Nya.
Kita berhubungan untuk menyatakan cinta kasih kita kepadaNya

dan juga memberikan kesempatan bagi-Nya untuk mengasihi kita
sepenuhnya; dimana Dia akan menghibur, mengusap dan merawat
kita serta menyembuhkan luka-luka hati kita, Dia menyegarkan kita
kembali dengan nafas kehidupan-Nya.
Pada saat-saat inilah kita akan merasakan bahwa Allah itu benar-

benar hidup bagi kita dan Ia mau bertanya-jawab dengan kita; Dia
menceritakan isi hati-Nya kepada kita, dan kita mengetahui dengan
pasti  bagaimana  rencana  dan  kehendak-Nya.  Pikiran  kita  akan
terbuka dan mata kita akan ...... ..... keagungan Tuhan walaupun
taupa kata-kata!.
Sering dalam keadaan seperti ini segala bentuk pernyataan kita tak

diperlukan lagi; baik itu berupa kata-kata, emosi, perasaan, gerak
dan sebagainya. Karena kasih itu sendiri akan menyatakan hati dan
perasaan kita kepada-Nya.
Itulah  sedikit  keindahan  yang  dapat  saya  gambarkan  tentang

indahnya  bersekutu  dengan  Tuhan  secara  pribadi;  tetapi  hal  itu
masih jauh dari keindahan yang saudara akan alami sendiri bersama
Dia nanti,  jika Saudara mau duduk dan bersekutu secara pribadi
dengan Dia.
Pentingnya perkara ini  adalah bahwa sebelum kita  mengambilke

sempatan  untuk  melayani  Tuhan  secara  pribadi,  kita  akan  selalu
merasa  gagal  atau  malah  "selalu  gagal"  dalam  melaksanakan
pekerjaan-Nya; karena tak mungkin kita melaksanakan pekerjaan
itu tanpa mengetahui rencana-Nya terlebih dahulu.
Pagi  hari  di  suatu  pelabuhan,  para  pekerja  sudah  siap  untuk

melaksanakan pekerjaannya masing-masing. Tiba-tiba mandor yang
mengatur seluruh pekerja dan pekerjaan di tempat itu memanggil
seorang pekerja; "Hei,  Karto! sudah siapkah kau untuk bekerja?"
Karto seorang pekerja yang rajin dan cakap itu segera menjawah;
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"Ya,  Tuan  .....  saya  siap!".  Dan  tanpa  menanti  komando  yang
selanjutnya Karto segera beranjak & mulai mengerjakan pekerjaan
yang biasa dikerjakan di situ olehnya. Sebagai seorang yang cakap,
Karto berhasil mengerjakan serta menyelesaikan seluruh pekerjaan-
nya dengan cepat dan baik juga memuaskan.
Dengan  rasa  bangga  ia  mendatangi  mandornya  sambil  memba-

yangkan pujian dan pahala yang akan segera diterima dari tuannya.
Tetapi di tempat dimana dia biasa melaporkan hasil pekerjaannya
kepada tuannya, dia terperanjat; kursi dimana pak mandor itu biasa
duduk kini sedang diduduki oleh si Badrun temannya yang dungu
dan tolol serta gagap kalau berbicara.
Dengan gagap Badrun segera saja menyodorkan uang gaji  yang

biasa  diterima  oleh  Karto.  Dan  dengan  senyum  masam/kemalu-
maluan ia memberi keterangan; hari ini mandor sedang mempunyai
urusan penting dan saya yang diserahi tugas untuk melaksanakan
pekerjaannya di tempat ini.
"Mustahil!"  pekik  Karto  tertahan;  Badrun  yang  dungu  menjadi

menjadi atasannya, pasti pak mandor salah kali ini.
Inilah  suatu  pendapat/pemikhiran yang sering terjadi  dalam diri

kita atau kebanyakan orang Kristen yang lain (I Korintus 2:27-28).
Tuhan  merasa  kecewa  dengan  umat-Nya  (orang  Kristen)  yang

selalu sok tahu akan kehendak-Nya tetapi ternyata hanya melaku-
kan kebiasaan-kebiasaan; sehingga akhirnya pada saat pengurapan
Roh itu sudah berlaku kita  tidak tahu dan acara-acara itu hanya
berjalan dengan kering, gersang bahkan membosankan dan mati.
Pembaharuan yang dilakukan Tuhan sudah tidak  terasa  lagi  atau
bahkan tidak ada sama sekali.
Dan acara-acara yang kita kerjakan hanyalah berupa acara usang

yang membosankan saja. Tuhan dan kehadiran-Nya tak dapat kita
nikmati lagi; semua acara kini hanya bergantung pada hikmat dan
akal serta kepandaian manusia belaka.
Dari  kenyataan  di  atas,  maka  perlu  sekali  bagi  kita  untuk

memuaskan hati Tuhan terlebih dahulu; membiarkan Dia melayani
kita  untuk  menyatakan  maksud  dan  kehendak-Nya,  untuk
memberikan komando pada kita. Dan yang kita lakukan hanyalah
berdiam diri  menantikan suara-Nya yang memberikan perintah &
ikut hadir dalam musyawarah-Nya (Yeremia 23:18).
Layanilah pribadi  Tuhan terlebih  dahulu  sebelum mulai  melayani

pekerjaan-Nya.
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2. Melayani Pekerjaan-Nya.
Satu hal yang perlu menjadi perhatian kita terlebih dahulu yang

akan menjadi dasar dari semua pembicaraan kita selanjutnya yaitu;
SEMUA PEKERJAAN-NYA ADALAH AJAIB DAN MUSTAHIL BAGI KITA.
Sering  kita  kurang  mengerti  akan  prinsip  ini;  sehingga  banyak

diantara kita yang salah anggap dan akhirnya menganggap remeh
dari pengertian yang sebenarnya. Untuk jelasnya marilah kita ambil
suatu contoh/perbandingan yang sangat sederhana.
Suatu hari saya membuat sebuah meja. Dan setelah saya kerjakan

selama 2 (dua) hari akhirnya jadilah meja itu. Apakah tanggapan
Saudara tentang meja itu; Saudara pasti akan katakan bahwa meja
itu  hasil  kerja  saya  (pekerjaan  saya)  Selang satu  hari  kemudian
saya minta tolong pada A (seorang tukang kayu) untuk membuat
meja  yang  sama dengan  yang  sudah  saya  buat  itu;  baik  bahan
maupun bentuknya dan seluruh biaya saya yang tanggung. Setelah
meja  itu  jadi,  apa  pendapat  Saudara  tentang  meja  tersebut?
Saudara  tentu  akan  mengatakan;  meja  itu  hasil  kerja  si  A
(pekerjaan si A).
Dari  contoh  hal  tersebut  di  atas,  dapatlah  kita  tarik  suatu

kesimpulan bahwa saya tak mungkin mengerjakan pekerjaan si A
dan sebaliknya juga bahwa si  A juga tak mungkin mengerja-kan
pekerjaan saya.
Kita  tidak  mungkin  dapat  mengerjakan  pekerjaan  Allah  dengan

kekuatan kita sendiri. Kalau suatu pekerjaan dan hasil pekerjaan itu
kita  sebut  pekerjaan  Allah,  haruslah  tangan  Allah  sendiri  yang
bekerja/mengerjakan serta kemampuan Allah sendirilah yang harus
tersirat di dalamnya.
Banyak orang yang menganggap bahwa untuk mengerjakan peker-

jaan  Allah  itu  sukar  atau  sangat  sukar.  Tetapi  yang  sebenarnya
adalah pekerjaan Allah itu sangat mudah; tetapi mustahil bagi kita.
Pekerjaan Allah terlepas jauh dari hal kemampuan kita hamba-Nya.
Dengan bertitik  tolak  dari  hal/pengertian  ini,  marilah  kita  mulai

menghayati dan menyadari kehendak Allah dalam dunia ini melalui
kita. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persem-
bahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Roma 12:1.
Suatu anjuran yang cukup tegas, dari Rasul Paulus. Tubuh kita me-

njadi persembahan;  kita tidak punya hak lagi atas apa yang sudah
kita berikan atau kita persembahkan/serahkan. Jadi jika kita sudah
mempersembahkan  tubuh  kita;  kita  sudah  kehilangan  hak  atas 
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tubuh  kita,  bahkan  juga  hak  untuk  hidup  kita.  Semua  hak  kita
hilang! baik itu bersifat pribadi maupun umum atau yang menyang-
kut orang lain: hak untuk makan, tidur, khotbah, dsb.

Apakah hal  itu  mungkin?  Rasul  Paulus  tidak  akan  sembarangan
menganjurkan sesuatu yang tidak  mungkin akan kita  alami.  Dan
Allah  juga  tahu  bahwa  salama  manusia  masih  hidup;  ia  masih
mempunyai  keinginan,  kesampuan,  kemauan,  reaksi  terhadap
segala sesuatu.

Allah tabu bahwa selama manusia masih hidup, Ia tak mungkin
dapat mencapai rencana yang sudah ditetapkan pada diri manusia.
Oleh sebab itu dari fihak Allah harus mengerjakan sesuatu terlebih
dahulu yaitu; "Mencabut hak hidup manusia".

Manusia harus mati agar ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi; seo-
rang yang sudah mati tidak mungkin untuk berbuat baik, berbuat
jahat berdoa, mencuri.

Puji Tuhan! Haleluya!!! Allah sudah mengerjakan hal ini di dalam
Yesus Kristus.

Suatu  rencana  agung  dalam  karya  penebusan-Nya  selama  Ia
berada di dunia yaitu; menyelamatkan manusia dari kematian yang
fana.
Tuhan Yesus sebagai manusia biasa; sebagai manusia yang normal

Ia memiliki kemauan, kemampuan, keinginan, dsb. Tetapi Ia men-
yadari akan arti kematian-Nya yang sudah ada sebelum dunia ini
dijadikan; dimana Allah memilih Dia untuk menyatakanNya dalam
dunia.
Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, ..... Ia

telah dipilih sebelum dunia dijadikan ...... (I Petrus 1:19-20).

Yesus menyadari sungguh-sungguh arti  Allah Bapa dalam hidup-
Nya. Dia menyadari kehendak Bapa-Nya mengutus dalam dunia ini
yaitu;  menjadikan  Dia  sebagai  saluran  saja,  Tuhan  Yesus  tahu
bahwa Dia  tak  berhak  atas  diri-Nya.  Kenyataan ini  dapatlah  kita
buktikan dari ucapan-Nya sendiri: "Aku tidak berbuat apa-apa dari
diri-Ku sendiri,  tetapi  Aku berbicara tentang hal-hal  sebagaimana
diajarkan Bapa kepada-Ku."

Hal kematian-Nya lebih terbukti lagi dengan kehidupan-Nya selama
Dia ada di dunia ini, yaitu; semua gerat, tingkah laku, pekerjaan,
dan sebagainya adalah MUJIZAT dan MUSTAHIL.
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Nah, bagaimana dengan kita?  benarkah kita  sudah mati  karena
pekerjaan Yesus; apakah kedagingan kita sudah mati didalam diri-
Nya? Apa yang kini terjadi? bisakah hal ini dipercaya bahwa anda
sudah mati?
Banyak pengajaran yang menyatakan; dalam men...kut Yesus kita

harus menyangkali diri dan akhirnya mati, sehingga pribadi Yesus
semakin  nampak  dan  kita  semakin  berkurang.  Tetapi  itu  semua
harus melalui proses.
Marilah kita  teliti  bersama beberapa ayat di  dalam Alkitab yang

berhubungan dengan "proses" kematian kita.
Bukankah kita telah mati bagi dosa; kita semua yang telah dibaptis

dalam  Kristus  Yesus,  telah  dibaptis  dalam  kematianNya  Dengan
jelas Paulus menjelaskan arti dari baptisan yang memproklamirkan
kematian kita bersama Yesus.
"Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan

kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yg sama
dengan  kebangkitan-Nya"  (Roma  6:5).  Jelas  bahwa  Paulus  ingin
menyadarkan  arti  kematian  Kristus  yang  sehubungan  dengan
baptisan.  Dalam surat  Paulus kepada Jemaat di  Kolose kita  akan
lebih jelas lagi mengetahui maksud Paulus tersebut; hahwa Paulus
seolah-olah sedang berbicara dengan mayat. "Sebab kamu sudah
mati" (Kol. 3:3). Tegas dan jelas dalam avat tersebut; Paulus tidak
mengatakan "kamu akan mati", tetapi Paulus menyatakan SUDAH
bukannya AKAN!
Itulah sebabnya "JADI SIAPA YANG ADA DI DALAM KRISTUS, IA

ADALAH CIPTAAN BARU; YANG LAMA SUDAH BERLALU, SESUNG-
GUHNYA YG BARU SUDAH DATANG!" (II Kor. 5:17).
Paulus tidak menyatakan "akan" berlalu dan "akan datang" tetapi

Paulus mengatakan tegas dan jelas "SUDAH".
Allah bekerja sama dengan kita untuk mencabut hak kehiupan kita

yang penuh dosa; Allah tidak menunggu kita  untuk berbuat baik
sebanyak-banyaknya dulu baru kita bisa mati. Tetapi Allah memang
sudah membuat kita mati agar Ia menjadikan kita ini ciptaan baru
(bulan memperbaharui ciptaan lama). Itulah yang dikerjakan Allah
melalui karya penebusan Kristus.
Lalu apakah yang akan kita kerjakan sekarang untuk menanggapi

karya Allah itu? Kita tinggal mengucap syukur saja,  karena Allah
sudah  mengerjakan  kematian  kita  dengan  sempurna  pada  2.000
tahun yang lalu.
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Banyak diantara kita yang gagal dalam mengerti hal kematian ini,
karena ia berjalan dalam perasaan, emosi, kenyataan yang nampak
di depan mata kita; bahwa saya masih jatuh bangun didalam dosa,
bagaimana saya bisa menyatakan bahwa Saya sudah mati? Justru
pada saat  inilah  iblis  berhasil  menggocoh kita,  karena pekerjaan
iblis yang pertama adalah menim bulkan keragu-raguan kita terha-
dap  Firman dan  Kehendak  Allah  Itulah  sebabnya  dalam surainya
kepada Jemaat Kolose tadi, Rasul Paulus juga mengajak kepada kita
untuk  "pikirkanlah  perkara  yang  di  atas,  bukan  yang  di  bumi"
(Kolose 3:2).
Sekarang  bereskanleh  dosa-dosa  kita  dan  kita  mulai  menyadari

akan  kematian  kita  Jangan  kita  berjalan  dengan  perasaan  atau
penglihatan tetapi kita perlu berjalan dengan iman yang teguh.
Saat  iblis  akan  mencobai  kita  lagi  segeralah  proklamirkan  akan

kematian  hidup  Saudara  yang  lama  dan  katakanlah  kepada  iblis
bahwa; Saudara telah hidup baru dalam Tuhan Yesus.
Dengan  kesadaran  inilah  maka  kita  menghadap  Tuhan  untuk

mempersembahkan diri, dan Dia akan menjadikan kita sebagai alat-
Nya yang baru dan hanya kehendak Allah yang Ajaiblah yg.  kita
kerjakan dalam hidup kita ini.
Biarkanlah Allah bekerja dengan bebas melalui diri kita dan Yesus

hidup didalam diri kita. Haleluya!!!
Dan  kita  semua  mencerminkan  kemuliaan  Tuhan  dengan  muka

yang tidak bersalubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari
Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan
gambarNya,  dalam  kemuliaan  yang  semakin  besar.  (II  Korintus
3:18).
Aku  berkat  kepadamu:  Sesungguhnya  barangsiapa  percaya

kepadaKu, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku
lakukan, bahkan pekerjan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu.
Sebab Aku pergi kepada Bapa; (Yohanes 14:12).
Namun  aku  hidup,  tetapi  bukan  lagi  aku  sendiri  yang  hidup,

melaikan Kristus yang hidup di dalam aku. (Gal. 2:28).

Inilah yang sekarang, menjadi pekerjaan Allah melalui kita yaitu;
dengan mujizat dan kuasa Allah, menundukkan semua yang ada di
dunia ini di bawah kaki Yesus.

Ketahuilah bahwa rencana Allah dalam pribadi Saudara; sehingga
pada akhir hayat kita, kita dapat mengatakan seperti yang Paulus
katakan: "aku telah mencapai garis akhir ....." (II Timotius 4:7).

Puji Tuhan! Tuhan memberkati!!! -23-



Resaksian Team Gebuk

Sebagaimana biasa setiap hari Jumat, siswa-siswa LBTC melayani
di tempat- tempat pelayanan.

Salah satunya diantara tempat pelayanan kami yaitu desa Gebuk
(± 6 Km. dari Lawang). Dan untuk mencapai desa ini kami biasanya
naik kendaraan "POWER". Tetapi kami harus meninggu cukup lama
sampai  kendaraan  itu  berankat;  sehingga  kadang-kedang  kami
tempuh dengan jalan kaki.

Suatu ketika di saat kami menunggu mobil berangkat, da-tanglah
seorang ibu setengah baya. Dia bercanya kepada kami dan kami
jelaskan bahwa mobil  ini  jurusan Gebuk. Di dalam kendaraan itu
kami  bercakap-cakap  dengannya.  Rupa-rupanya  ibu  ini  belum
mengetahui keselamatan yang sesunguhnya; karena dia ke Gebuk
bertujuan mencari dukun yang dianggap dapat menyelamatkan dan
menyembuhkan ibunya yang sakit. Mendengar hal ini kami merasa
kasihan dan kami mulai menje-laskan; dimana keselamatan yang
sesungguhknya  -  hanya  pada  Yesus!.  Dan  kami  juga  bersaksi
bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dan merobah hidup
kami; sehingga kami sekarang merasakan kedamaian dan mempun-
yai pengharapan di dalam Dia. Setelah mendengar semua ini ibu itu
mulai mengerti keselamatan yang sesungguhnya karena dia tidak
jadi mencari dukum dan kami mendoakannya.
Sewaktu  dia  hendak  kembali  ke  rumahnya  di  Nongkojajar,  dia

berkata bahwa dia mengharap agar kami bisa datang ke rumah-ya.
Selang beberpa minggu kami  berkunjung ke  rumah ibu ini  dan

kami diterima dengan senang hati olehnya. 
Dia menceritakan bahwa si sakit sudah sembuh ketika dia sampai

di rumah setelah pertemuan dengan kami. Puji Tuhan!. 
Di rumahnya kami mengetahui bahwa ibu itu memelihara beberapa

perempuan nakal/pelacur.
Kemudian  kami  jelaskan  bahwa  hal  itu  merupakan  suatu  dosa

yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Akhirnya ibu itu pun sadar dan
berjanji akan melepaskan perbuatannya. Ibu itu juga rindu agar di
adakan persekutuan di rumahnya.
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Demikianlah ibu ini kini telah mengalami jamuhan Tuhan dan kami
percaya  bahwa  Firman  Tuhan  yang  telah  kami  sampaikan  akan
bekerja tebih dalam lagi. Haleluya!.

Siswi-Siswi L.B.T.C.:

ENDANG, DEBORA, JUVITA

---- ooOoo ----

kata - kata 

mutiara :

HATI YANG SUCI ITU LAKSANA POHON ANGGUR YANG SUBUR.

(Rita A.).

DOSA YANG DISEMBUNYIKAN BERBAU HARUM BAGI ALAM MAUT 
DAN MENYEMPURNAKAN KEMURKAAN TUHAN. (Rita A.).

HIKMAT DUNIA MENGHANCURKAN ORANG, TETAPI HIKMAT ALLAH
MEMBANGUN RERUNTUHAN. (Rita A.).

PERBUATAN/TELADAN YANG BAIK LEBIH INDAH DAN MUDAH 
DITURUT DARIPADA BERDIRI BERTAHUN-TAHUN DI MIMBAR.

(Kutipan).

YANG HENDAK MEMULAI PERKERJAAN ITU BANYAK; TAPI YANG 
BERTAHAN HINGGA AKHIR HANYA SEDIKIT. (Kutipan).

-----ooOoo----
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-su  duniawi  (minum-minuman keras,  kalau  sehang  sama senang
langsung,  tidur  saja  sama  perempuan  bertahun-tahun  baru
kemudian minta diberkati oleh Pastur).
Hasil dari penginjilan tersebut cukup banyak sehingga yang minta

dibaptiskan pada tiap Minggu rata-rata 25 orang keatas dan kami
baptiskan.

c)  Keadaan  kehidupan  para  anggota  Gereja  sangat  sederhana
sekali dan banyak yang berminggu-minggu pakaiannya tidak dicuci
berhubung tidak ada gantinya. 
Untuk mengatasi hal tersebut kami menempuh:
- mengadakan kampanye pengumpulan pakaian bekas di Ge-reja

Kristen Hosana, Dili dan mendapat 2 karung.
- kampanye yang sama diberbagai Gereja di  Jakarta setiap ada

kesempatan cuti di Jakarta, ada bebarapa Gereja yang memberi
bantuan Secara spontan dan ada pula yang terlalu formil minta
surat dari  Gereja segala acam, rupanya di  Sorga memerlukan
hal-hal yang formil pula.

d) Telegram kepada Tuhan Yesus.
Pada suatu malam kami kebetulan berada di Dili dan ada keluarga

yang mohon bantuan agar dikirim telagram kepada keluarganya di
Lospalos bahwa anaknya sakit  teras & mohon agar orang tuanya
segera datang di Dili.
Kami jelaskan kepada keluarga tersebut bahwa yang penting kita

kirim telegram kepada Tuhan Yesus untuk mohon bantuan-Nya agar
saudara tersbut sembah, soal telegram kepada Bapak kandungnya
itu soal mudah (semua sarana telegram milik ABRI).
Kami jumpai saudara yang sakit tersebut dan menanyakan apakah

dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tabib dari segala Tabib yang
berkuasa memberikan kesembuhan?, dia jawab; ya!  Kalau begitu
mari kita berdoa minta ampun atis segala dosa dan minta kesem-
buhan dari Ilahi. Setelah berdoa kami terus puling sebab sudah pk.
23.00  dan  besoknya  keluarga  tersebut  menjumpai  kami  dan
menerangkan  bahwa  saudara  yang  sakit  tersebut  sudah  sambuh
Puji Tuhan! Haleluya ..... !!.

e) Mandi-mandi di Pantai Kelapa Dili. 
Pada  suatu  hari  teman  sekerja  di  Dili  yang  ditugas-kan  dari

Jakarta,  mengajak  kami  untuk  makan-makan  dan  mandi  pantai
Kelapa Dili.
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Kami  menyarankan  kepada  saudara  tersebut  agar  rencananya
tersebut  dirobah untuk pekerjaan Tuhan,  yaitu  dengan mengajak
anak-anak yatim piatu dari Panti Asuhan Serojo Dili, dan rencana ini
disetujui dengan 5 anaklaki-laki dan 5 anak perempuan dan Tuhan
kirim pula biayanya.
Setibanya di Pantai Kelapa, kepada seluruh anak-anak Panti terse-

but  kami  persilahkan  untuk  memperkenalkandirinya,  setelah  itu
dilanjutkan dengan pengenalan Firman Tuhan dan Puji-pujian dan
tak lupa kami bagikan pula beberapa hadiah kecil bagi mereka.
Anak-anak kami persilahkan mandi-mandi, setelah selesai mandi,

makan bersama dilanjutkan dengan berkeliling kota Dili.

4. - Beberapa kali kalau kebetulan berada di Dili melayani di Gereja 
Sidang Jumaat Allah.

- Membantu Pendeta Siney dari Kupang, mengadakan kampanye 
kesembuhan selama 3 hari di Dili. Tuhan banyak tolong; orang 
sakit disembuhkan.

5. Bantuan Pelayanan.

Mengingat  1uasnya  wilayah  pelayanan  dan  sewaktu-waktu  kami
tidak berada ditempat maka untuk itu kami dibantu oleh Saudara P.
Ngadirun  seorang  sersan  AD  dan  Y.  Mambaya  seorang  guru  SD
Inpres yang sudah kami latih untuk memperlancar pelayanan.
Selama dua tahun kami bahu membahu melayani sidang tersebut

dengan sukacita  dan berka1i-ka1i  kami minta  agar  dapat  dikirim
Pendeta  dari  Jakarta  atau  dari  mana  sajauntuk  meneruskan
pelayanan,  tetapi  tidak  juga  kunjung  tiba,  sampai  kami  kembali
bertugas di Jakarta awal Desember 1980.

6.  Tuhan  Yesus  memanggil  Saudara-saudara  untuk  melayani
diTimor Timur.

Untuk  melayani  di  Timor  Timur  sungguh-sungguh  memerlukan
ketaatan/ketekunan dan penyerahan sebab melayani di Timor Timur
jangan harap kita akan mendapatkan pemberian dari anggota sebab
kita yang harus memberi kepada mereka. Ladang Tuhan di daerah
sangat  luas  dan  sudah  menguninguan  sedang  menunggu  para
penuainya, apakah saudara terbeban?

Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Amin.

---oOo--
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