


Kata2 Redaksi

Dari Redaksi Madjalah API MENJALA kami utjapkan selamat ber-
djumpa pula pada para pembatja Madjalah API MENJALA jang setia 
mengikutinja.

Perlu kami beritahukan pada sdr2 akan perubahan susunan dari 
Penanggung Djawab madjalah kami. Berhubung saudara kami Paul 
Nidajat jang pada saat ini melandjutkan studynja untuk lebih dalam 
lagi mempeladjari. Alkitab, maka status sebagai tang gung djawab 
telah diserahkan pada Wakil Penanggung Djawab ialah Sdr M. 
Suwinta. Selandjutnja pada edisi ini saudara akan membatja banjak 
kesaksian2 dari pengindjilan, pertolongan Tuhan, dll. Djuga saudara 
akan membatja sambungan dari "Persekutuan jang Hidup" serta 
pengadjaran2 jang bermanfaat bagi kita sekalian.

Berhubungan dengan banjaknja kesaksian2/naskah2 dari para 
pembatja jang telah mengirimkannja pada kami, maka kami 
berharap kesabaran saudara2 jang telah mengirim naskah2 tsb. 
apabila dalam edisi bulan ini saudara belum dapat mendjum-painja. 

Besar harapan kami, saudara2 pembatja tetap banjak menjurat 
serta mengirimkan lebih banjak lagi naskah2 pada kami supaja 
dapat kami memuatnja dan mendjadikan berkat bagi kita sekalian 
Nah. utjapkan kami selamat membatja dan djangan lupa berdoa 
untuk Madjalah API MENJALA. Tuhan memberkati.

REDAKSI.
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Sudah tentu segala orang Kristen ingin mengikuti dan menaati 
perintah Tuhan, dan berbuat apa jang diperkenan kepadaNja. Bila 
kita jakin bahwa Tuhan memimpin kita untuk berbuat sesuatu, tentu
kita mau berbuat hal itu.

Tetapi Kebanjakan orang Keristen mengalami kesukaran dalm hal 
mendengar suara Tuhan dengan djelas. Kalau kita tidak mendengar 
suara Tuhan dengan djelas, kita tidak dapat menurut perintah2Nja. 
Terpaksa kita harus menurut kebidjaksanaan kita sendiri sadja. 
Tetapi segala perbuatan kita jang tidak menurut perintah Tuhan itu 
merupakan dosa. Tanpa mendengar suara Tuhan kita tidak bisa 
berbuat apa2 jang tak berkanan kepadaNja. Kita tidak mengalami 
sedjahtera dan kita tidak mau madju dalam kekristenan kita.

SJARAT2 UNTUK DAPAT MENDENGAR SUARA TUHAN.

Jesus berkata: Segala dombaKu mendengar akan suaraKu, dan 
Aku kanal dia dan sekaliannjapun mengikut aku" (Jahj l0-27). Inilah
djandji Tuhan jang patut dipertjajai dan diterima oleh segala anak2 
Tuhan. Didalam ajat ini satu2nja sjarat untuk mendengar suara 
Tuhan ialah bahwa kita sudah mendjadi “dombaNja”. Kita mendjadi 
domba2 Tuhan pada waktu kita bertobat dan menerima Tuhan 
Jesus sebagai kita jang baik. Ini berarti bahwa kita akan bersifat 
lemah--lembut seperti domba mau takluk kepadaNja, mengikuti Dia
terus menerus setia dengar2an kepada segala perintahNja.

Tentu kita harus tetap dekat kepada. Gembala itu; kalau djauh, 
kita tidak dapat mendengar suaraNja lagi, sebab itu oang Kristen 
perlu bersekutu terus-menerus dengan Tuhan.
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Pada waktu kita dibabtiskan dengan Roh Kudus, lidah kita, pikiran 
kita dan segala anggauta kita, kita serahkan pada Roh itu. Pada 
waktu kita berdoa didalam Roh (jaitu dengan bahasa lidah) kita 
dipersatukan dengan Tuhan; Roh Kudus itu menjaksikan dari hal 
Jesus dan menjampaikan perkataanNja didalam Roh kita; pikiran 
kita dipimpin olih Roh Kristus dan kita menaruh kasad (akal) Kristus 
(1 Kor. 2:16).

Didalam Jesaja 42:19 terdapat suatu pernjataan jang aneh jang 
berhubungan dengan mendengar suara Tuhan: “Siapa gerangan 
buta seperti hambaKu, dan tuli seperti seperti utusanKu?” 

Hamba Tuhan harus buta dan tuli! Ini berarti bahwa kita tidak mau 
memperhatikan keadaan2 atau suar2 orang jang lain. Kalau kita 
melajani orang sakit kita tidak diketjewakan dengan keadiannja jang
pajah; Kita hanja memikirkan kemuljaan Tuhan jang akan 
dinjatakan dalam kesembuhannja.

Telinga kita ditutup terhadap suara, jang berkata bahwa Tuhan 
tidak berbuat mudjidjat atau tidak berbitjara kepada hambaNja 
pada masa ini. Kita tidak mendengar suara2 jang mengeritik, 
memfitnah dan berbantah atau memberi petundjuk2 setjara lahir 
sadja.

Jesus memberi suatu djndji jang indah, jang telah tertulis dalam.

Jahja 10:4-5: dan domba2 itu mengikut Dia, sebab segala domba 
itu mengenal suaraNja. Tetapi kan orang2 lain se-kali2 tiada 
diikutinja, melainkan lari daripadanja sebab tiada dikenalnja suara 
orang lain. "Dengan ini, Tuhah berdjandji bahwa kita dapat dengan 
djelas membedakan diantara suaraNja dan suara jang, lain. Kalau 
kita sudah djadi domba2-nja, kita tidak akan ditipu atau diseseatkan
oleh suara2 jang lain itu. 

Banjak sekali orang kristen kurang mendengar atau tidak 
mendengar suara Tuhan olih sebab mereka tidak mendengarkan. 
Kita tidak dapat mendengarkan perkataan orang jang lain kalau kita
berbitjara terus; kita harus berdiam diri dahulu. Orang2 kristen 
menaikan banja doa2 jang lantjar, pandjang dan bagus susunannja. 
Tetapi mereka berbitjara sadja; mereka tidak berdiam diri untuk 
mendengarkan djawaban Tuhan. Kita harus membiasakan diri untuk
lebih, banjak berdiam diriadan mendengarkan, dari pada kita ber-
bitjara sadja.
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BAGAIMANA TJARANJA TUHAN BERBITJARA DENGAN KITA ?

Kita harus lebih dahulu membedakan dengan djelas diantara doa 
pribadi dengan doa dalam persekutuan. Dalam doa pri-badi seorang
Kristen jang menjendiri untuk berbitjara dengan Tuhan sendirian, 
dan untuk mendengar suara Tuhan setjara pri-badi. Didalam 
persekutuan atau perhimpunan orang2 Kristen, kita bersekutu satu 
dengan jang lain dalam persekutuan jang erat dimana kita saling 
memperhatikan dan saling melajani satu dengan jang lain. Kita 
berbitjara dengan Tuhan bersama2, dan Tuhan berbitjara kepada 
satu persekutuan.

1. Didalam doa Pribadi. Dalam doa pribadi kita harus menjendiri 
dan memperhatikan hubungan kita pribadi kita dengan Tuhan. Kita 
berbitjara kepada Dia dengan terus terang untuk mengeluarkan isi 
hati kita. Kita tidak perlu mentjari perkata-jang halus2 atau susunan
perkataan jang hagus. Djangan kita berpura-pura dengan memakai 
banjak perkataan. Kita tidak dapat menipu Tuhan sebab Tuhan 
mengetahui segala isi hati kita. Oleh karena itu biarlah kita 
berbitjara dengan djudjur dan mehgutjapkan apa jang sungguh2 
ada dalam hati; dengan terus terang dan dengan perkataan jang 
sederhana. Tuhan sangat menghargai kesungguhan kita.

Dalam doa pribadi Tuhan biasanja berbitjara kepada kita dengan 
suara jang ketjil didalam pikiran atau hati kita. Suara ketjil ini 
mungkin merupakan perkataan, pimpinan pengertian, penerangan, 
dll. Mungkin Tuhan memberi suatu kerinduan atau beban untuk, 
berbuat sesuatu atau untuk melajani atau bekerdja disuatu tempat 
jang tertentu. Kadang2 kita akan merasakan perasaan2 Tuhan dan 
mengetanui tentang tjinta kasihNja atau kesedihanNja dengan 
orang jang menolak FirmanNja, atau kegiranganNja bila orang 
bertobat. Lain kali kita bertanja kepadanja tentang sesuatu hal, dan 
kita merasa bimbang dan tidak tentram dan kita mengetahui bahwa 
hal itu bukan kehendakNja. Djikalau kita tetap dedalam suatu 
hubungan jang baik dengan Tuhan dan bersekutu terus menerus.

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

Berbahagialah orang jang telah diampuni salahnja dan ditu-
dungkan dosanja. Berbahagialah orang jang tiada ditaggungkan 
Tuhan kesalahan diatasnja, dan jang tiada menaruh tipu dalam 
hatinja. (Maz. 32:1-2)
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Dengan Dia, maka kita dapat mempertjajai pikiran2 dan pera-
saan2; kita. Kita telah menjerahkan kepikiran dan perasaan kita 
kepada Dia dan kita menaruh "kasad Kristus".

Selain suara ketjil itu Tuhan dapat djuga berbitjara dengan tjara 
jang dapat di dengar, dll.Kadang2 penglihatan2, impian2itu sukar 
untuk kita mengertikan. Tetapi kita dapat bertanja kepada Tuhan 
dan Dia akan membuka rahasia2Nja.

Kadang2 orang Kristen minta tanda dari Tuhan untuk menetapkan 
pimpinan jang mereka terima dari Tuhan (seperti Gideon dengan 
belulang jang berbulu. Habakuk 6:37). Beberapa orang Kristen 
minta kepada Tuhan untuk memimpin mereka kepada beberapa ajat
alkitab jang akan menetapkan iman mereka dalam sura Tuhan jang 
telah mereka dengar. Lain orang minta tanda2 jang lain. Tidak salah
untuk kita minta tanda2, asal tanda2 itu hanja dipakai sebagai 
ketetapan sadja dan tidak menggantikan tempatnja suara Tuhan.

Makin kita berdjalan terus-menerus dengan Tuhan dan mengikuti 
Dia, makin djelas suaraNja jang senantiasa berbitjara kepada kita. 
Kita akan merasakan persekutuan / persahabatan jang lebih indah 
dengan Tuhan dimana-mana dan dalam segala sesuatu.
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2. Dalam persekutuan dengan orq-ng Kristen jang lain. Bila 
kita berkumpul dengan orang2. Kristen jang lain, Tuhan tidak dapat 
berbitjara hanja datam hati, tetapi Dia harus berbitjara dengan 
suara jang dapat didengar olih segala anggota persekutuan itu. 
Supaja sekaliannja bolih faham dan sekaliannja dinasehatkan" (1Kor
14:31). Tjaranja Tuhan untuk berbitjara kepada persekutuan orang2
Kristen ialah dengan kesembilan karunia2 Roh Kudus teristimewa 
perkataan hikmat, perkataan marifat, dan nubuattan. Tuhan 
memberi pengertian dan peneranganNja kepada mereka dengan 
perkataan marifat. Dia memimpen mereka dengan perkataan 
hikmat. Dengan nubuatan Tuhan berbitjara kepada umatNja untuk 
meneguhkan iman, nasenat dan penahiburan (1 Kor 14:3).

Ini sebabnja Paulus menasehatkan kita didalam 1Korintus 14:1 
untuk: Hambatlah olehmu kasih Itu; dan lagi usahakanlah dirimu 
akan beroleh segala karunia Rochani tetavi terlebih pula kamu ber.
…uat! Djustru kasih kita buat sidang djemaat -Nja dinjatakan 
didalam hal kita mau menjampaikan perkataanNja kepada saudara2
kita jang lain, supaja mereka boleh diteguhkan imannja. Saja 
merasa bahwa didalam banjak geredja2 pada masa ini, kita banjak 
mendengar manusia jang berbitjara kepada Allah atau tentang 
Allah. Tetapi Tuhan kurang diberi kesempatan untuk bebitjara 
kepada Umatnja.

Karunia2 Roh itu dapat disampaikan setjara formil, dengan: 
Demikianlah Firman Tuhan …..;" atau disisipkan dengan setengah 
sengadja didalam kesaksian2, pengadjaran2, nasehat2, dll. Kalau 
kita menjerahkan mulut kita kepada Tuhan, dia akan memimpin 
segala pembitjaraan kita, dan kita akan heran, bahwa kita sering 
mengeluarkan perkataan jang tjotjok dengan keadaandan keperluan
orang-2 jang mendengar.

Tuhan dapat djuga bebitjara kepada umatnja dengan pengelihatan.
Kadang2 satu orang diberi suatu penglihatan. Kalau ia mentjeriter-
akan penglihatan itu kepada jang lain; Tuhan akan menerangkan 
maksudnja dengan nubuatan atau setjara diskusi jang terpimpin.

Kalau orang2 Keristen berkumpul dalam suasana doa - dan 
mentjari Tuhan, mereka boleh berdiskusi (ber-tjakap2) bersama-
sama dan Tuhan dapat memimpin dan berbitjara kepada mereka 
melalui diskusi itu. lnilah tjara jang paling baik untuk pela djaran 
Alkitab dalam persekutuan. Segala orang dapat mengambil bagian
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dan saling melengkapi dalam pengertiannja. Dengan djalan ini 
Tuhan sering kali mewahjukan kebenaran-2 jang baru jang tidak 
diketahui sebelumnja oleh anggota2 persekutuan itu.

Kalau dalam suatu persekutan orang2 perlu mengambil keputusan2
Jentang suatu sesuatu hal maka Tuhan dapat memberi pimpinan 
dengan perkataan hikmat melalui seseorang. Ada baik-nja 
keputusan2 jang penting ditetapkan melalui orang lain. Kalau 
sesuatu hal sungguh2 menurut Tuhan segala anggota persekutuan 
itu seharusnja bersetudju; semuanja merasa kesaksian roh didalam 
hati mereka; atau paling sedikit semuannja merasa sedjatera 
tentang keputusan itu.

Pada waktu kita berdoa seorang diri, Tuhan berbitjara? pribadi. 
Tetapi apabila kita berhimpun dengan orang lain bia sanja segala 
wahju atau ilham jang kita: terima seharusnja di sampaikan kepada 
orang lain. Biarlah tiap orang didalam persekutuan itu berdoa: 
"Tuhan pakailah saja untuk memakai saudana saja.Berilah saja 
sesuatu untuk meneguhkan iman mereka: Lalu, kalau kita 
menerima sesuatu ilham, perkataan2, peladjaran, dll, biarlah kita 
membagikan kepada saudara2 jang lain! “Djikalau kepada salah 
seorang jang duduk disitu masuk suatu"ilham hendaklah orang jang
pertama itu berdiam diri. Karena sekalian kamu boleh bernubuat 
seorang lepas seorang, supaja sekaliannja boleh faham dan 
sekaliannja dinasehatkan.” (1 Korintus 14:39).

Supaja kita dapat senantiasai mendengar suara Tuhan. dengan 
djelas dalam persekutuan, perlu segala anggota2 perse kutuan itu 
beres dihadapan Tuhan, dibaptiskan dalam rohamenje rahkan diri 
kepada pimpinan roh kudus itu, berseiman, bersehati dan mentjari 
Tuhan bersama-sama. Kalau sjarat2 ini digenapi, kita tidak usah, 
kuatir tentang nubuatan palsu atau manefestasi jang aneh. Kita 
menjerahkan semuanja didalam tangan Tuhan, dan Dia mengatur 
kebaktian itu menurut suatu tjara ilahi jang indah. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tanpa penjerahan mutlak tidak akan ada kesukaan. Penjerahan 
mutlak berarti menerima Jesus sebagai Tuhan dan Radja.

Beldjarlah agar dapat menggerakan manusia melalui Tuhan, hanja 
dengan doa sadja.
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Pada tanggal 10-6-1969 djam 4 pagi Roh Tuhan berbitjara kepada 
saja diatas tempat tidur sedangkan saja masih didalam keadaan 
tidur. Pada waktu itu Roh Tuhan berbitjara kepada saja serta 
menjuruh saja demikian bunjinja: "Hai ‘anakKu alex. Aku menjuruh 
engkau pergi dan melajani geredjaKu di pegunungan".

Tetapi, djikalau Tuhan memanggil kita, Dia akan djuga menetapkan
panggilanNja. Kalau kita membatja didalam 1 Saml 9:17, 17 kita 
akan mengerti bagaina Saul dipanggil untuk mendjadi Radja 
diteguhkan olih Samuel. Penegu-han jang lain Daud di panggil untuk
mendjadi Radja diteguhkan oleh samuil (1sam116:12-13; 11Semuil 
22:4; 5:3). Demikianlah djikalau Roh Tuhan memanggil kita, kita 
harus diteguhkan oleh orang lain.

Setelah Roh Tuhan itu menjuruh saja, maka saja minta peneguhan.
Pada saat itu Tuhan mengirim hambaNja sdr. Spinler dari Djerman 
untik meneguhkan suara Tuhan jang saja dengar itu. Bererapa 
kemudian disusul peneguhan jang kedua jaitu sdr.Pitter menemui 
saja dan meneguhkan saja. Pada achir bulan September 1969, saja 
dengan sdr.Piter ke sumberdadi, daerah Banjuwangi, untuk 
menindjau daerah tsb, maka achirnja Tuhan berfirman kepada saja 
untuk pindah kesumberdadi. Dan saat jang sama itudjuga Tuhan 
memberi FirmanNja kepada sdr.Spinler dan sdr.Pitter. 

Setelah beberapa hari kemudian, saja kembali ke Malang-untuk 
mengurus surat pindah saja ke-Sumberdadi, dan achirnja saja 
berkerdja bersama dengan sdr.Spinler dan sdr. Jahja, Untuk 
mengabarkan idjil dan memulai desa jang baru di Sumberda di dan 
sekitarnja.

Melalui petjakapan2 hal pekerdjaan Tuhan saja begitu tertarik akan
kesaksian tentang Pulau merah. Hal ini telah memberi kerinduan 
begitu rupa dalam hati saja. Selandjutnja saja terus bawa dalam 
doa.
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Pada suatu hari Roh Tuhan menjuruh saja dengan sdr. Jahja pergi 
kesuatu desa jang bernama Pulau merah untuk mengundjungi dan 
mendoakan daerah tsb. Pada saat itu Tuhan sedang mengidjinkan 
sakit penjakit meradjalela diseluruh desa tsb, dan ratusan rakjat 
menderita sakit malaria.

Ketika saja dan sdr. Jahja datang mendoakan daerah tersebut serta
mengelilingi dan mendoakan, maka Tuhan bekerdja dan berbitjara 
dengan RohNja kepada mereka sehingga mereka mengundang kami
masuk kerumahnja itu, terdiri dari kepala keluarga dan enam anak, 
semuanja sakit dan minta didoakan. Kami mendoakan mereka dan 
tangan Tuhan bekerdja, dengan langsung semuanja sembuh. 

Setelah itu saja dengan sdr.Jahja pulang ke Sumberdadi keluarga 
jang sulah, didjamah oleh Tuhan bersaksi di tetangga, nja. Pada 
miuggu jang kedua sdr. Jahja beserta sdr. Titus merasa digerakan 
untuk mengundjungi desa Pulau merah untuk jang kedua kalinja, 
sedangkan saja disuruh tinggal untuk mendoakan mereka berdua 
jang sedang pergi. Dan sungguh2 dimana Roh Tuhan menjuruh, 
maka disitu tanganNja akan bekerdja djuga.

Jahja 5:17. Tuhan Jesus berkata “Bapaku bekerdja sampai-
sekarang ini, dan akupun bekerdja djuga" Perkataan ini membuk 
tikan bahwa Tuhan Jesus tidak hanja memerintah atau menjuruh 
kita dengan RohNja sadja, melainkan Dia akan bekerdja bersama2 
dengan kita dan menjatakan kuasaNja melewati kita djuga.

Pada kundjungan Pulau merah jang kedua, ternjata orang2 sakit 
jang diusung untuk menunggu pengindjil lewat, Djumlah orang2 
sakit jang diusung dengan tempat tidurnja ada 200 orang Setelah 
sdr. Jahja nampak ratusan orang jang minta didoakan, maka dia 
berkata "Saja tidak ada iman bahwa orang2 sebanjak ini akan 
disembuhkan". Tetapi sdr.Jahja diingatkan oleh Roh Tuhan bahwa 
memang sdr. Jahja tidak dapat menjembuhkan orang2 sakit jang 
sekian banjaknja, Tetapi Tuhan Jesus Kristas jang dapat menjem-
buhkan mereka sekaliannja. Orang2 banjak itu berteriak kepada sdr.
Jahja demikian: Oh’ mas Jahja sekarang sakan akan meninggal. 
Tolong doakan saja supaja saja disembuhkan, kalau saja sembuh 
diapakan sadja, saja mau. Sebab saja takut meninggal, saja minta 
kesembuhan, tolonglah mas Jahja!

Teriakan ini serentak, sekian banjak orang2 bersama2 menjeru
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kepada sdr.Jahja. Dan sdr. Jahja berfikir sebentar; bagaimana 
tjaranja untuk menolong mereka sekian banjaknja?

Dia memohan hikmat dan marifat kepada Dia jang menjuruh 
mereka mengundjungi daerah tsb. Mulai di Djoldjuta ke Jerusalem 
Roh Tuhan bekerdja dan bergerak menjuruh murid2Nja terus 
menerus sampai keudjung bumi dan termasuk kami di Sumberdadi 
dan pulau merah. 

Jahja berkata kepada mereka: saja tidak dapat menjembuh kan 
saudara2 semua, tetapi hanja Tuhan Jesus jang dapat menjembuh-
kan saudara2 sekalian. Apakah saudara pertjaja bahwa Tuhan Jesus 
itu bukan hanja TunannJa orang kristen sadja? Tetapi Tuhan Jesus 
itu Tuhan dlari pada semua orang,baik dari Islam, baik dari Budha, 
baik dari Kong Hoe Toe, baik untuk orang Kristen. Semua jang ada 
dimuka bumi hanja satu Tuhan, ja itu Tuhan Jesus Kristus, apakah 
saudara pertjaja? apa saudara pertjaja,suadara dapat sembuh hari 
ini, dan sekarang ini dan djam ini pasti sembuh. Lalu berserulah 
orang banjak itu:Ja’ saja pertjaja! kemudian sdr. Jahja memberi 
sjarat kepada orang banjak itu agar supaja masing2 memagang 
tubuhnja jang sakit dan mengikuti saudara Jahja berdoa. Setelah 
saudara Jahja berdoa dan diikuti olih orang banjak itu sdr.Jahja 
berkata amin, Ternjata orang banjak itu masing2 bangun dari 
tempat tidurnja dan berseru "saja sudah sembuh” pada saat itu 
saudara Jahja berkata :angkat tempat tidurmu dan pulanglah 
kerumahmu.

Saudara2 jang kekasih didalam Tuhan Jesus Kristus, perlu saja 
tjantumkan kata2 dari sdr. Jahja jang mengandung Firman Allah itu.
Mendjadi suatu peladjaran bagi kita semua orang Kristen, dimana 
setiap orang kristen mau mendjaga pembitjara-anja senantiasa 
mengandung Firman Allah, maka firman itulah jg. mendjadi segala 
perkara dldalam pembitjaraan jang kita utjapkan.

Segala orang jang minta didoakan semuanja bisa sembuh, dan ada
djuga orang jang tidak mau didoakan. Mereka berkata: kalau saja 
didoakan pakai nama Tuhan Jesus, lebih baik saja mati, dan betul! 
semua mereka jang tidak mau didoakan itu mati.

Setelah mereka, jaitu orang banjak itu melihat bahwa tangan 
Tuhan telah menolang mereka, lalu rukun kampung dalam desa itu 
berkata: Bagaimana dengan pendapat2 saudara sekalian? Maka 
orang banjak itu berkata: Kami mau mendjadi orang Kristen karena 
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kami sudah ditolong dan melihat kuasaNja Tuhan Isa.

Beberapa hari kemudian sdr. Jahja mengundjungi desa pulau 
merah pada kali jang ketiga, ternjata 60 orang minta dibaptis 
dengan air serta dijidik mendjadi orang Kristen.

Kiranja kesaksian ini mendjadi suatu peladjaran diantara Gredja2 
jang berdjalan dengan lain pedapat. Baik keoada Geredja jang 
senang mendengar Roh Tuhan.Baik kepada Geredja jang hanja 
pertjaja adanja Roh Tuhan. Marilah kita bekadjar didalam suatu 
haldimana Roh Tuhan memberitahukan kepada kita ja itu mende-
ngar dahulu baru mengerdjakan suara Rih itu. Didalam hal ini 
berartikita turut masuk dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita para 
pendjabat2 geredja Tuhan, baru beladjar madju selang kah untuk 
melatih diri kita untuk mendengar suara Roh Tuhan.

Djikalau kita sudah dapat mendengar sura Roh Tuhan, barulah kita 
kerdjakan. Pasti kita akan berhasil. Dia jang menjuruh kita dan Dia 
djuga jang mengerdjakan. 

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

Djanganlah under dari Tuhan

Segala, pudji hormat, kemuliaan dan kuasa sdalah bagi Tuhan Kita 
Jesus Kristus jang pertjaja.

Pada pertengahan Pebroari 1970 pagi djam 7,00 kami diun dang 
oleh teman kami setjara mendadak jang telah mundur Itahun 
mundur dari persekutuan. Karena telah tertimpa penjakito keras 
dan badanja panas sekali dan hampir tidak tahan sehingga ngom-
jang (berkata tidak karuan2). Kami segera datang mendoakan 
dengan nama Tuhan Jesus kristus. Segera dengan minjak kami 
membentuk tanda salib didahi sipenderita sakit, tiba2 sdr. Samtoko 
sisakit itu mendjerit kesakitan karena diikat oloh roh iblis.

Rumahnja didesa Baleredjo, dan rumahnja banjak kuasa kegalapan
Kalau malam sering ada suara, sambil mengetuk pintu, tetapi kalau 
pintu di bukakan maka tidak ada orang sama sekali. Kemudi seisi 
rumah itu sakit semua. Kami terus berdoa dalam Roh sehingga roh 
kegelapan itu tak tahan lagi tinggal dirumah itu, dan achirnja pergi.

Sesudaih kami berdoa, tiba2 sdr. Samtoko berteriak memanggil 
Tuhan Jesus, ia melihat Tuhan Jesus berdiri dihadapannja sambil 
mengulurkaan tanganNjadan bersabda “AnakKu djanganlah undur 

-13-



dan ikutlah aku sadja.” Pudji Tuhan setelah ia melihat penglihatan  
tsb ia sembuh sama sekali. Dan mau berbakti keGeredja Gedong 
kuning. 

Dari sdr. seiman

Daniel N. A. A.

GEREDJA  MANAKAH

Orang bertanja setiap waktu
"Saudara dari Geredja manakah?”

Kudjawab: Hanja ada satu
Kurasa pertanjaan mu salah!

O, Maksudku, ALIRAN manakah?
Ku-djawab :Tiada beraliran!

Saja anggauta Tubuh atau Badan
dari Jesus KRISTUS, anak Allah!

Saudara tak dapat masuk tubuh ini,
melainkan ditambahkan oleh Tuhan.

Aliran geredja hal jang lain,
boleh masuk dengan satu tanda-tangan.

GEREDJA, jaitu TUBUH KRISTUS,
sjaratnja: DlPERANAKKAN PULA!

Masuk aliran geredJa,
tjukup berdjabat tangan dengan pendeta.

Marilah kita lupakan aliran2
dan mengaku Iman!

Sebagai SATU TUBUH BERSAMA -SAMA
Kuminta demi nama Tuhan.

Kalau kita sudah lahir baru,
ditjutji dalam darah Kristus Tuhan,

Ta'boleh ada perpeijahan,
kita satu dalam mataHBapa Tuhan.

1.Korintus 12:12-27
Kolose 1:18
Kis .Ras.2:47; 20:28
Jahja 3:3

S Damaris
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Pada nomor jang lalu kita telah ber-sama2 tenteng berapa bagaian
permulaan mengenai Geredja Jesus jang hidup, dan kini kita akan 
tindjau lebih djauh.

Sebenarnja pokok kedua jang saja sebut sebagai: “Berma-tjam-
matjam pelajanan / sjawatan dari jang diberikan" : atau Geredja 
Tuhan sebagai Tubuh Kristus, sebelum selesai selesai seluruhnja. 
Kita baru mulai dengan membit jarakan pelajanan2 dari 
“Pemberian" itu, sedangkan Geredja Tuhan sebagai Tubuh Kristus 
belum kita tindjau lebih dalam.

Sebelum kita membitjarakan pokok ini, jaitu pasisi masing2 angga-
ota atau orang Kristen, didalam Tubuh Kristus, kita harus lihat dah-
ulu beberapa hal jang berhubungan erat dengan Tubuh Kristus ini.

Per-tama2 harus kita ketahui rentjana penjelamatan Allah bagi 
manusia. Banjak orang berpikir bahwa keslamatan itu tjukup setjara
pridadi sadja. Artinja kalau kita sudah bertobat setjara pribadi, 
menerima Jesus sebagai Djuru selamat pribadi, hidup didalam 
Kesutjian dan kemenangan setjara pribadi, mempunjai persekutuan 
pribadi jang erat dengan Tuhannja, maka tjukuplah. Memang 
semuanja ini baik dan benar, keselamatan kita ditentukan setjara 
pribadi kita, dimulai setjara individu, tetapi ini bukan merupakan 
TUDJUAN TERACHIR dari Rentjana Penjelamatan Allah. Kita 
mengetahui setjar pengalaman bahwa dalam hidup kita ini, kita 
mempunjai tiga musuh jang terus-menerus hendak mengikut dan 
mengalahkan kita, jaitu: Pertama ialah iblis - kemudian dunia 
segenap isinja dan jang terachir ialah usaha kita setjara daging. 
Dan, untuk menjelesaikan tiga persoalan ini; Tuhan Jesus telah mati
dikaju salib untuk satu kali sadja menjelesaikan ketiga persoalan 
sekaligus.
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Dari hamba iblis, kita dimerdekakan dan kini mendjadi hamba 
Kristus (Ibr. 2:14); kita mati terhadap iblis dan kini kita hidup 
didalam Kristus (Gal. 2:20); dikeluarkan dari kuasa perhambaan 
iblis. 

Dari tarian dunia dan ikatannja, kita telah disalipkan (Gal. 6:14) 
untuk kemudian kita dimasukkan kedalam tarikan/- ikatan 
persekutuan kasih diantara orang2 sutji lainnja. (Eps. 3:4). 
Perkataan "Geredja" ini untuk pertama kalinja di-sebut sebut olih 
Tuhan Jesus sendiri dalam Mat. 16:18. Geredja disini disebut dalam 
Mat 16:18. Geredja disini disebut dalam bahasa aslinja EKLESIA 
jang berarti perhimpunan orang jang dipanggil. Ada lagi satu 
perkataan dalam bahasa Junani mengenai geredja ini, jaitu: 
kurakios jang berarti KEPUNJAAN TUHAN. Djadi kita dapat melihat 
disini bahwa Geredja dibentuk oleh Allah sebagai perhimpunan jang 
lepas dari dunia jang telah dikuasai oleh iblis jaitu dengan djalan 
membentuk persekutuan diantara orang2 jang mendjadi milik 
Tuhan. Usaha daging selalu memberikan buah2 jang tidak berkenan 
kepada Allah (Gal. 5:19- 21) dan dengan pekerdjaan Roh, tabiat 
tubuh ini dimatikan (Rum 6:6) dan kita dapat hidup didalam hukum 
Roh (Rum 8:2) jang menghasilkan didalam kita buah jang berkenan 
kepada Allah (Gal. 5 :22-23).

Telah kita lihat bahwa keselamatan kita tidak dapat ter-lepas 
begitu sadja tanpa adanja persekutuan dengan orang2 sutji lainnja, 
jang dalam beberapa hal jang digambarkan oleh Tuhan Jesus, jaitu 
didalam pelajanan pentjutjian kaki (Jah. 13:1-14). Pentjutjian kaki 
bukan melambangkan penjutjian dosa, tapi merupakan gambaran 
bagi pelajanan penjegaran atau pelajanan kehidupan diantara 
sesama orang pertjaja. Itu sebab-nja disaat kita bimbang tiba2 kita 
dapat merasakan kembali kesegaran baik melalui doa orang lain, 
melalui pembawaan Firman Tuhan dilnja.

Salah satu gambaran lain jang sangat penting mengenai Tubuh 
Kristus ini ialah mengenai perdjamuan sutji. Oleh karena hal ini 
sangat penting saja akan membitjarakan hal ini didalam suatu 
pokok jang tersendiri.

Bersambung Madj. akan datang.
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Beberapa tahun jang lalu dalam kundjungan saja ke Indonesia pada
tahun 1963, beberapa pemimpin geredja menjatakan kepada saja 
tentang kebutuhannja disini akan suatu sekolah Alkitab atau sekolah
jang menjiapkan orang untuk mengabarkan indjil dan bekerdja 
setjara aktif dalam geredja. Saja merasa pada waktu itu bahwa 
pemimpin2 geredja itu telah merngalami, bahwa didalam 
kebanjakan sekolah Alkitab pengetahuan diberikan tetapi sering kali 
hati mendjadi dingin dan kering. 

Pemimpin2 geredja itu mentjari petundjuk2 tentang tjara untuk 
menjiapkan orang muda untuk keluar dengan api Roh Kudus dan 
dengan penuh semangat meluaskan indjil jang indah dan berkuasa 
tentang Tuhan dan Djuruaelamat kita Jesus Kristus.

Sebab itu, segera sesudah saja pulang keAmerika saja memulai 
untuk memeriksa sekolah2 Alkitab dinegeri itu. Saja membatja 
katalog2 dari kira2 200 sekolah dan saja mengundjungi sekolah2 
jang kelihatan sifatnja dan hasilnja mendekati apa jang diharapkan.

Dari peladjaran ini saja mendapat fakta2 jang terpenting sebagai 
berikut: 

1. Semua sekolah2 jang sungguh2 hidup ini dimulai tidak dengan 
gedung2, kursus2, peraturan2, guru2 jang ternama, dan 
sebagainja, tetapi dengan suatu kelompok ketjil orang jang 
dipanggil oleh Tuhan, dan jang telah melihat maksud Tuhan untuk 
mengadjat mereka untuk memenuhi panggilan mereka.
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2. Pada permulaanja Tuhan telah memberikan Kepada mereka 
suatu kerinduan dan kepertjajaan, akan menjuruh orang Jang belum
mendengar kabar kesukaan tentang Kristua Jesus.

3. Mereka mulai dengan banjak berdoa bersama2 dan mentjari 
kehendak Tuhan dalam segala halnja setjara detil sebelum mereka 
mulai berbuat apa2.

4. Tuhan sendiri jang mengumpulkan orang2 mendjadi murid2, 
guru, dan pengerdja2. Mereka sendiri tidak usah mentjari orang.

5. Tuban sendiri jang melengkapi segala kebutuhan mereka. 
Mereka tidak usah mentjari bantuan dari manusia.

6. Tuhan sendiri jang mengatur kursus2, pekerdjaan, tempat - dan 
gedung2, dsbnja.

7. Dalam sekolah jang hidup itu,kepentingan jang pertama 
diberikan untuk kemadjuan rohani mereka sekalian, jaitu hal 
kesutjian pribadi, kehidupan jang menang dalan hubungan jang erat
dengan Kristus. Dan bersama2 sebagai keluarga Tuhan dalam 
persekutuan jang erat satu dengan jang lain dalam Keristus. 

8. Pengalaman jang praktis dipentingkan dalam pengadjaran 
mereka lebih dari teori. 

Kalau achirnja sekolah2 ini mulai mendjadi besarmPera turan2 dan 
organisasi perlu. Tetapi bahkan dalam hal ini mereka tidak menurut 
peraturan manusia atau teladan sekolah jang lain. Mereka mentjoba
untuk dipimpin oleh Tuhan dalam segala soal ini. Mereka tidak lagi 
memakai organisasi atau peraturan 2 kalau hal ini tidak sangat 
dibutuhkan.

Selain mempeladjari sekolah2 ini saja beladjar dalam Alkitab 
tentang tjara Tuhan Jesus untuk menjiapkan murid2-nja untuk 
pelajanan mereka. Tjara Tuban Jesus bahkan lebih radikal lagi dari 
segala sekolah2 jang telah saja lihat. Dalam tjaraNja, djumlah 
murid2 sedikit sadja, sama sekali tidak ada organisasi, waktu jang 
tertentu untuk kelas2, pekerdjaan, penjembahan, dsb tidak ada. 
Kursus2 tidak ada. Hanjalah ada satu Guru dan satu Buku.

Pengalaman jang praktis jang dinomor satukan. Dalam kebanjakan
sekolah pada waktu ini, kelas2 jang dipentingkan dan pengalaman 
jang praktis dianggap seperti pemakaiansadja dari apa jang 
diadjarkan dalam kelas itu. Jesus mulai dengan pengalaman jang 
praktis. Dia memperlihatkan kepada murid2-nja bagaimana ia 
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berbuat mudjizat, melepaskan orang dari setan2 menjembuhkan 
orang sakit, bergaul dengan segala matjam orang dan mengadjar 
kebenaran Keradjaan Allah kepada segala orang, jang datang 
kepadanja. Kemudian daripada pengalaman jang praktis ini Jesus 
menerangkan kepada murid2nja setjara pribadi dan tidak formil 
Tuhan Jesus apa jang telah mereka alami. PendjelasanNja biasanja 
dengan setjara diskusi atau tanjadjawab.

Sudah lama saja pertjaja bahwa tjara ini masih tetap tjara Tuhan 
untuk menjiapkan orang2 untuk mendjadi pelajanNja. Saja pertjaja 
bahwa tjara ini lebih tjepat dan lebih berhasil dari tjara pengadjaran
biasa.

Mulai pada tahun 1966 kami telah mempraktekan tjara Tuhan ini 
dalam Team pekabar Indjil kami. Tuhan telah menundjukan suatu 
desa ketjil sebagai tempat untuk mulai dan tempat pangkalan untuk
kami keluar. Dalam tempat daerah Itu ada banjak kesempatan 
untuk keluar dan melajani. Tuhan telah mengumpulkan beberapa 
orang untuk bersama-sama bersekutu dan di adjar olih Tuhan 
sendiri. Dengan berdjalan bersama-sama dalam pengindjilan di 
desa2 maupun pelajanan digeredja-geredja, Tuhan sendiri telah 
menundjukan kuasaNja serta menggenupkan djandji2Nja supaja 
dapat dinikmati dalam kehidupan se-hari2.

Memang salib Tuhan benar2 menuntut supaja kami masing2 
mengangkatnja dan pekerdjaan salib benar2 mendalam dalam tiap2
kelompok ini. Begitu heran Tuhan bekerdja dan djuga Ia telah 
melengkapi segala kebutuhan2 jang diperlukan. Buah2 pekerdjaan 
Tuhan sekarang mulai terlihat dan sekarang muntjullah team2 dan 
kelompok2 doa di-rumah2 dari berbagai aliran geredja di Pulau 
Djawa ini. 

Tuhan telah berdjandji kepada kami bahwa Dia akan mulai 
mengumpulkan banjak orang untuk mengalami tjara persiapanNja 
ini dan untuk dilengkapinja untuk pelajanan kepada TubuhNja pada 
achir zaman ini.

Kami mohen kiranja saudara2 terus membantu pekerdjaan. Tuhan 
ini dalam doa2 saudara. 

Tuhan memberkati.

…………………………………………………………………………….

. . . . . . . . . Maka kamu inilah saksinja didalam segala perkara itu.
(Lukas. 24:48).
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Nama saja Soehirno, tempat tinggal saja disuatu tempat didaerah 
Madiun. Pendidikan saja pada waktu itu di Fakultas kedokteran 
diSurabaja, tetapi saja menderita sakit hati (Cirr hosis hepatis) jang 
menrut penjelidikan dokter2 penjakit ini tidak ada obatnja. 

Penjakit saja bertambah hari bertambah berat sehingga 
berlangsung sampai empat bulan dan saja harus beristirahat 
ditempat tidur.

Saja betu12 tidak punja harapan untuk hidup lama lagi; hingga 
hati saja penuh dengan ketakutan dan kengarian, melihat seumur 
muda seperti saja harus mengalami kematian jang seakan2 waktu 
kematian itu sudah dekat sekali dan saja sudah mengetahuinja. 0, 
sungguh ngeri sekali. Dengan demikian saja betu12 bisa merasakan
ketakutan-kengerian waktu diambang ke-matian bagi orang2 jang 
belum pertjaja kepada Tuhan kita Jesus Kristus (pada waktu itu saja
belum didalam Tuhan). Seakan2 didalam hati saja ada suara halus 
tapi memastikan dan terus menerus setiap saat bahwa: “Sesudah 
mati ada hukuman, sesudah mati ada hukuman . . . . “Suara ini 
lebih mengerikan lagi dari pada bajangan kematian.

Bemua kedukaan kengerian saja tadi, setelah saja analisa, saja 
tahu sebabnja ialah oleh karena saja belam mempunjai kejakinan 
jang pasti bahwa saja bisa selamat sampai surga. Oleh karenanja 
saja didorong oleh peresaan untuk mempunjei suatu kejakinan.

Tidak beberapa lama sesudah saja sakit selama empat bulan diatas
tempat tidur ada beberapa orang jang datang kerumah saja 
(katanja digerakan Tuhan) untuk memberitakan tentang Tuhan 
Jesus Kristus. Pada waktu mereka bitjara tentang kepertjajaanja 
saja atjuh tak atjuh sadja didalam hatiku oleh karena dalam saja 
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mendengar berita itu dengan perasaan saja se-olah2 diindoktrinasi, 
sedang mereka itu djauh lebih mudadan pendidikannjapun djauh 
lebih rendah sari pada saja (maklum kesombongan orang dunia). 
Achirnja mereka tinggaikan rumah saja, dengan meninggalkan 
traktat2 supaja saja batja.

Traktat2 saja batja semuanja dan saja ulangi lagi, ternjata traktat2
inilah jang ampuh, saja ulangi lagi pembatjaan itu, hati makin 
diteguhkan untuk membenarkan dan mempertjajai semua kesaksian
jang tertulis didalam traktat2 inu. Achirnja saja mengambil 
keputusan untuk mempertjajai Tuhan Jesus Kristus.

Tidak berapa lama dari saja mengambil keputusan itu, lalu saja 
mendapat kabar dari isteri saja (waktu itu masih tjalon isteri) bahwa
di gorang-gareng (daerah Magatan Madiun, ada kampanje kesem-
buhan illahi, barang siapa jang pertjaja kepada Tuhan Jesus bisa 
disembuhkan. Pada waktu saja mendengar kabar itu, paginja tjalon 
isteri saja, saja adjak berangkat untuk untuk datang ketempat itu,

Saja betul2 merasa diberi iman untuk sembuh sesudah didoakan. 
Dan dengan titik tolak saja akan menganggap sembuh sesudah 
didoakan, maka saja tidak lagi menghiraukan advis dokter lagi 
bahwa saja harus beristirahat ditempat tidur, tetapi pada waktu itu 
hati saja seperti ditarik besi berani bahwa saja harus datang 
ditempat itu dengan segera, tidak peduli dengan djalan apapun. 
Ajah, ibu, saudara tidak memberi izin olih karena berusaha 
menepati petundjuk dokter. Tapi hati saja sudah tidak bisa di rem 
lagi. Achirnja saja perangkat djuga dengan tjalon isteri saja (tjalon 
isteri saja djuga sudah ambil keputusan untuk mau pertjaja). Saja 
berangkat dengan naik dokar, tapi kuasa kegelapan tak mau 
ketinggalan, kudanja tidak mau lari, lalu dituntun sadja. Tipi hal ini 
tak mungkin sebab akan tidak bisa datang pada waktunja. Disuatu 
tempai, saja ganti dibontjeng sepeda, dan dokarnja saja suruh 
pulang, pada waktu pulang kudanja lari dengan tjepat.

Pada waktu itu awan datang dan halilintar mulai menjambar2, 
sehingga ada pesan dari rumah, bahwa saja harus kembali sadja. 
Tetapi saja tidak! saja tidak kembali, saja sudah merasa damai, 
kedukaan, ketakutan, kengerian sudah lenjap sama-sekali walaupun
menghadapi awan dan halilintar ditengah2 per djalanan, tenang dan
damai sadja didalam hatiku. Lama2 awan dan halilintar itu reda, dan
saja achirnja sampai pada tempat tudjuan pada waktunja. Rebelum 
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saja didoakan, saja melihat dengan mata kepalaku sendiri, bahwa 
orang2 jang sakit banjak jang disembuhkan pada waktu itu. Ini 
menambah kuat iman saja.

Lalu tiba giliran saja, saja didoakan. Saja mendengar doanja 
hamba Tuhan itu. Saja sudah terharu, saja menangia, oleh karena 
doa jang penuh kasih itu. Saja sungguh2 hantju, hati waktu itu, 
sehingga saja peluk haroba Tuhan itu, se-akan2 saja memeluk 
Tuhan Jesus sendiri, dan saja menangis sedjadi-djadinja.

Sesudah menangis dan doa, saja dipenuhi dengan rasa puas sekali 
dan kedamaian dalam hati saja begitu memenuhi djiwa saja 
sehhgga saja tidak alagi menghiraukan penjakit saja, tau2 perasaan
lemas, kembung disb, terutama perasaan2 ngeri hilang sama sekali 
diganti dengan rasa damai dan penuh sukatjita.

Rasa danai dan suka tjita ini ditambah lagi keinsjafan bahwa djiwa 
saja sudah diselamatkan pada waktu itu sampai selama-lamanja, 
maka seakan-akan meledaklah sukatjita itu hingga keluar dari 
mulutku seolaholah djandji pada Tuhan, ingin melajani Tuhan, dan 
sisa hiddpku ingin kuserahkan buat Tuhan. 

Saudara pembatja jang kekasih, sungguh djalan Tuhan rentjana 
Tuhan jang talah diberikan kepada saja, saja rasa sekarang manis 
sekali; kalau melihat kebelakng dimana liku2 nja rentjana Tuhan 
terhadap saja dimana saja harus sakit, saja harus mempunjai 
penjakit jang tak ada obatnja saja mesti mendengar suara halus 
“sesudah kematian ada hukuman,” saja harub merasa ngeri, saja 
menginginkan kelepasan, pengindjilan datang, kampanje kesem-
buhan Ilahi, kesembuhan saja, djandji saja kepada. Tuhan, ini 
semua seolah2 suatu rentjana jang sudah diatur sebelumnja, 
sehingga saja betul2 merasa dan jakin bahwa saja orang tak berarti 
bagi dunia ini mendapat perhatian jang sepenuh dari Tuhan Jesus. 
Dan saja Jakin demikian djuga sdr. harus jakin pula bahwa sdr2 
sekalian setjara pribadi tentu pasti mendapat perhatian jang 
sepenuh djuga dari Tuhan kita Jesus Kristus. 

Sekian dan Tuhan Jesus memberkati kita sekalian.

SOEHIRNO
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Saja mengutjapkan sjukur kepada Tuhan karena saja boleh 
bersaksl tentang Kristus dihadapan saudara pembatja.

Saudara dalam mengiring Tuhan tentu pernah merasakan akan 
kasihNja, kemurahanNja, didalam mendjawab doa2 saudara dan 
saudara akan bersukatjita bukan? Tetapi saja pertjaja di-samping itu
saudara pernah merasakan kesukara2, aniaja, tjelaan hinaan, dan 
sebagainja oleh sebab nama Jesus. Tetapi sjukur di saat2 inilah 
Tuhan selalu menguatkan iman kita, kita selalu mendengar suaraNJa
jang lembut kepada kita. “Tetapkanlah hatimu djangan takut (Mat 
14:27). Sekali kali aku tidak akan meninggal kan kamu.” Djandji 
Tuhan inilah penghiburan kepada kita.

Dahulu saja tidak pernah mendengar suara itu. Saja pertjaja, 
Tuhan itu Maha pengasih, tetapi saja tidak merasakan akan kasih 
jang sesungguhnja karena saja belum pertjaja dan menerima Dia. 
Hidup saja diluar dari Jesus Kristus. Saja bergaul dengan teman2 
jang bukan Kristen. Oleh karenanja saja selalu mentjari penghi-
buran diluar dari Kristus. Hiburan saja adalah pergi ke-tempat2 
peta, nonton bioskup dsb. Bahkan saja bersama2 kawan saja 
mendirikan suatu Club jang kami namakan Madegus jang artinja 
Masa Depanku Suram, jang anggautanja terdiri dari pemuda-
pemudi jang gemar pesta. Dalam Club itu, saja baanjak mengenal 
pemuda-i tiap malam minggu, kami selalu, kami selala mengadakan
atjara, pergi ketempat-tempat pesta, disana kami dansa-dansidan 
saja jang tadinja tidak bisa dansa, lalu Djadi dapat karena 
pergaulan itu. Memang mulanja-saja rasa kan senang sekali, tetapi 
itu hanja sementara sadja. Karena apa jang saja tjari, tidak saja 
dapat. Bahkan pada achirnja pergaulan saja itu merupakan suatu 
himpitan jang berat lagi, saja sekarang mendjadi seorang jang 
mempunjai banjak keinginan ingin pakaian2 mewah, ingin uang ber-
lebih2-an, ingin partner jang tjantik ... ingin ini ingin itu. 
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Dan achirnja djiwa saja mendjadi letih oleh keinginan2 itu, 
keletihan inilah membuat saja selalu susah. Hiburan itu, hanja 
sementara sadja. Hiburan tidak dapat membuat saja sentosa. Ada 
sesuatu beban didalam hidup saja jang tidak beres jang membuat 
saja gelisah, dan putus asa. Saja lalu berusaha untuk hidup sutji, 
saja ingin mendjadi orang jang baik. Segala perbuatan2 jang lalu 
saja tinggalkan, saja berusaha untuk melenjapkan kebiasaan saja, 
tetapi itupun tidak berhasil, tidak membawa saja kepada apa jang 
saja tjari. Dan heranja saja sendiri tidak tau apakah jang sedang 
saja tjari dalam hidup saja ini? Mengapa saja selalu diliputi oleh 
kegelisahan dan kesusanah? Begitu berat beban jang menindih 
djiwa saja, sehingga saja seringkali berfikir, hidupini hanja sekali 
sadja lebih baik aku puaskan selama aku hidup ini. Dan sja kambali 
pada pergaulan ............... pergaulan jang membawa saja kepada 
persoalan dan pergaulan jang tidak senonoh. Dan saja terbenam 
kepada kenikmatan donia ............... pada tgl 23-Disember 1967, 
saja mendengar lagu2 rohani jang tidak saja mengerti, pada waktu 
saja diadjak tenan saja untuk bersama-sama Merajakan Hari Raja 
Natal Pemuda disalah satu Geredja. 

Tetapi lagu itu membawa perdamaian dihati saja, saja menjenangi 
lagu itu, Dan setelah itu saja berturut-turut pergi ke Geredja. Djuga 
saja membatja kitab Sutji pada achir2 bulan Di-sember itu, lalu saja
berdjumpa dengan Jesus Kristus jang telah wati karena dosa2 saja 
dan bangkit karena kuasaNja. Sajapertjaja dan saja menerima Dia 
ialah Jesus Kristus jang saja-tjari2selama ini, karena hanja didalam 
Dia telah memperoleh kesentesaan didalam hidap saja. Sekarang 
saja talah mengikut Jesus, karena saja mebutuhkan Dia, saja rela 
meninggalkan segala-galanja. Seperti Bertimeus jang buta itu telah 
meninggal kan selimutnja jang lama dan berharga itu untuk 
mengikut Jesus. Sajapun telah meninggalkan kesukaan-kesukaan 
saja jang lama, meninggalkan tjara2 bergaul saja jang tidak baik 
dan saja datang kepada kawan2 untuk mentjeritakan kepada 
mereka bahwa saja telah mendapatkan Keristus, pokok hiburan 
saja. Kesukaam saja sekarang ialah untuk memudji namaNja, 
berdoa dan bekerdja untuk kelebaran KeradjaanNja. Kiranja Tuhan 
membawa berkat babi sdr2 melalui kesaksian saja.

(K. Hosea)

Djakarta.

-24-



Salam kasih dalam Jesus Kristus. 

Saja selalu berpikir djikalau waktunja saja membatja Madjalah Api 
Menjala ini tjotjok dengan namanja. 

Madjalah batjaan Madjalah Api Mehjala ini mendatangkan tambah 
kuatnja saja melajani pekerdjaan Tuhan bidang kesaksian dan 
Pengindjilan.

Dan saja selalu menerima dan sedia terus dalam melajani Tuhan. 

Sedikit saja sampaikan kesaksian.

Ada seorang ibu dikeluarga saja sudah mengikut Tuhan dan 
rumahnja untuk kebaktian dan dia radjin sekali mengikuti 
kebaktian2 dilain tempat disekitarnja.

Pada waktu itu hidupnja diberkati Tuhan dengan limpahnja dan 
waktu itu djuga dia akan menjupitkan anaknja. Hidunja mulai 
memegahkan diri achirnja dia akan mengundaag wajang kulit.

Sebelumnja terdjadi hamba2 Tuhan setempat sudah mengingatkan
sekali dua kali, dan selalu dibawa dalam doa supaja rumah jang 
dipakai kebaktian itu djangan sampai dipakaiuntuk wajangan.

Tuhan telah memberi penglihatan pada anak2 Tuhun supaja wajang
harus ditinggelkan pada waktu itu, tetapi keluarga tidak menurut. 
Apa jang terdjadi pada waktu itu, langit kelihatan bersih udara baik 
waktu akan dilaksanakan kira2 pk. 10:00 malam Tuhan beri 
peringatan jang besar dengan adanja air hudjan jang datangnja 
dengan tiba2, lagi waktu itu bukan.nja musim hudjan, heran sekali 
waktu itu rumahnja dibuat dengan tenda2, tiba2 hudjan turun 
disertai angin ribut, penonton bingung sekali dan tenda2 djebol air 
masuk semua membasahi rumah itu, wajang kulit ditjabuti sadjen2 
berhala diindjak2 orang semua. Achirnja wajangnja gagal di-
tengah2 malam. 

Dan orang tuanja meninggal sesudah 10 hari dari kedjadian itu. 
Orang itu mundur daripada Tuhan dan hidupnja seng sara dan 
belum mau kembali pada Tuhan sampai sekarang ini, hanjalah 
anaknja jang ikut sekolah minggu. 

Peduker tolong bantu doa buat itu supaja dia dipanggil Tuhan 
kembali. 

Tak lupa saja djuga berdoa guna redaksi beserta rekan2nja.

I. Masidian
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R U A N G  P E D U K E R
Saudara2 pembatja jang kekasih semuanja dan terutama bagi 

saudara jang telah mendjadi anggauta Peduker dimanapun ber ada, 
saja amat senang sekali kalau pada saat ini kembaii saja dapat 
menjampaikan sesuatu pada saudara2 sekalian.
Saja ingin menundjukan bahwa sekarang ini sebenarnja Tuhan 

sejang bergerak di-mana2 dengan mentjurahkan RohNja baik 
dikota-kota besar sampai didusun-dusun atau di gunung2 kepada 
semua orang dari bermatjam-matjam aliran Geredjanja. Saja jakin 
bahwa ini semua adakah dari doa2 kita djuga. Oleh sebab itu 
marilah bertekun didalam doa; Berdjaga dan berdoa dengan siuman
sehingga Roh Tuhan lebih besar lagi ditjurahkan dimana2 tempat.
Kalau saja melihat pekerdjaan Roh Tuhan jang ditjurakan, saja 

melihat 2perkara jang paling penting jang Tuhan sedang lakukan, 
jaitu:

1. Untuk menjempurnakan sidang djemaat (Geredja2Nja).
2. Untuk penuaian djiwa2 didalam ladangNja.

Ketika Tuhan Jesus mentjutjikan bait Allah, Dia bertindak dengan 
keras sekali mengusir orang2 jang berdjual beli dan tukar-menukar 
uang didalamnja supaja keluar.
Setelah Tuhan sabda :Bukankah telah tersurat: "Bahwa Rumahku-

akan disebut Rumah Tempat Berdoa Bagi Segala Bangsa, Tetapi 
Kamu Sudah Mendjadikan Gua Orang Penjamun." (Merk. 11:17). 
Inilah persoalan jang penting kita harus mengetahui bahwa rumah 
Allah adalah tempat berdoa.
Adapun jang disebut rumah Allah jang sebenarnja dan jang hidup 

adalah saja dan saudara, jaitu tiap2 pribadi. seorang Keriten. (Kor 
3:16-17).
Rasul paulus berkata: Hendaklah kamu berdoa dengan tiada 

berkeputusan (1 Tes. 5:17). Djadi hal ini tepat sekali kalau tubuh 
kita betuJ2 mendjadi rumah Allah haruslah kita mentjutjikan diri 
dari segala kedjahatan, dan menaikan doa terrus senantiasa 
kehadirat Allah, baik didalam waktu kite berdjaga atau tidur, bahkan
dimanapunberada dan didalam sikap bagaimanapun sadja.
PEDUKER : adalah singkatan dari Persatuan Doa Untuk 

Kebangunan Rochani, berarti doa kita harus disatukan mendjadi 
sehati dan sedjiwa. Kita harus berdoa dengan tiada berkeputu san 
oleh sebab itu kami menggerakkan sdr2 dimanapun berada untuk 
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mengikuti Doa rantai jang kami selenggarakan lni, se-pandjang 
waktu 24 djam terus menerus satu hari satu malam dan tiap2 org 
bisa mengambil bahagian paling sedikit 15 mennit. 

Terimakasih

Persekutuan

Perkataan "Persekutuan" itu didalam bahasa Junani ialah 
"Koinonia." Arti persekutuan i tu sarna dengan perkataan kita 
"Persekutuan" atau beroleh bahagian atau hak jang sama didalam 
sesutu barang dan hal. Persekutuan itu kerap kali dipergunakan olen
rasul Paulus bilamana ia melukiskan persekutuan antara orang 
beriman dengan Kristus dan persekutuan seorang-orang Kristen 
dengan orang Kristen jang lain.

Allah memanggil orang Kristen masuk kedalam persekutuan Anak 
Nja, Jesus Kristus. Persekutuan dengan Kristus itu adalah oleh 
karena iman jang sudan bangkit dan ditinggalkan itu. Persekutuan 
dengan Anak itu mengadakan kesamatan jang sudah sekarang ini 
dipunjai oleh orang Kristen, akan tetapi kesempurnaanja pada hari 
achir itu dinanti nanti. (Tes. 4:17).

Sebagaimana Paulus berkata tentang persekutuan dengan Kristus, 
demikian djuga halnja tentang memperoleh bahagaian didalam 
Indjil atau iman (1 Kor 9:23). Paulus mengutjapkan sjukur: "Oleh 
sebab persekutuanmu didalam pemberitaan Indjil itu pada hari jang
mula2 itu hingga sekarang ini."

(Pil 1:5) Hal persekutuan iman itu adalah tersebut dalam surat 
Paulus kepada Pilemon. (Pil.  6).

Perkataan "Persekutuan" itu dipergunakan oleh Paulus berhubung 
dengan Perdjamuan Malam jang Kudus. Persekutuan dengan Kristus
jang dialami didalam perjaja itu, dilaksanakan dan dialam didalam 
sakramen. (1 Kor 10:16-18). Menurut pengertian orang pada zaman
purbakala, bilamana mereka itu mempersembahkan sesuatu kepada
berhala, maka itulah suatu tanda, bahwa mereka itu bersekutu 
dengan setan. Bilamana orang Kristen melakukan perdjamuan 
Tuhan, Maka dalam saat itu mereka bersekutu dengan Kristus. Per-
sekutuan dengan pribadi Kristus didalam perdjamuan dilukiskan olih
Paulus sebagai persekutuan didalam darah Kristus dan persekutuan 
didalam tubuh Kristus. Roti dan anggur merupakan alat untuk pend-
jemaan kehadiran Kristus, sama seperti pada orang Jahudi jaitu 
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mezbah itulah jang mendjamin kehadiran Allah. Hal makan roti dan 
minum anggur mendatangkan persekutuan dengan Kristus jg-
surgawi. Kristus jang surgawi itu mendjadi serupa dengan Kristus 
jang hidup didunia ini, dengan mempunjai tubuh darah dan daging 
keadaannja. 

Didalam Perdjamuan-Malam itu adalah satu persekutuan jang rapat
sekali dengan Kristus jang surgawi, jang mem-

Bagaimana IBLIS hendak menguasai MANUSIA

Sesuatu hal jang terdjadi dalam hidup saja: 

Pada tgl. 18-1-69, suami saja sedang pergi kenongko-djadjar dan 
saja tinggal seorang diri dirumah terletak didjalan Perusahaan No. 
25. Malang. Karena suami saja akan bermalam, maka pikiran saja 
tidak tenang tinggal seorang diri karena itu saja pergi memanggil 
teman saja jaitu sdri Ninak dau sdri Sri untuk tidur menemani saja. 
Kedua sdri itu tidur pada satu tempat sedang saja tidur ditempat 
lain. Kami bertiga tidur sekamar. Kira2 djam 12 malam saja merasa 
ada seseorang jg berbaring dibelakang saja. Orang jang berbaring 
dibelakang saja ini perbuatanja tak ubah seperti kelakuan suami 
saja. Tetapi dalam ingatan saja, suami saja sedang pergi. Mengapa 
ada orang berbaring dibelakang saja? Maka pada saat itu timbul 
rasa takut lalu saja mendjerit demi nama Jesus pergi! Lalu orang 
dibelakang saja itu hilang.

Kedjadian jang kedua pada tgl.27-2-69:

Hal jang sama itu terulang kembali. Kuasa kegelapah ini makin 
berani untuk ingin memperkosa saja meskipun suami saja ada. Pada
waktu itu saja sedang tidur disatu tempat tidur jang lain. Hal jang 
sama itu terdjadi kembali. Saja ingat dan saja melihat bahwa suami 
saja sedang tidur njenjak, tetapi baru sadja saja menoleh 
kesamping, kuasa kegelapan itu sedang merobah mukanja seperti 
suami saja. Kemudian berbaring disamping saja, teras dia sedang 
memeluk saja da ia menekan dada saja; pada saat itu saja tak 
dapat bernafas. Saja meronta mentjari djalan untuk bernafas, tetapi
saja tak berdaja. Tenaga untuk bangunpun tak ada, setelah saja 
memanggil nama Jesus lalu orang itu hilang. Kemudian baru saja 
dapat bangun, ternjata suami saja masih tidur dan teringatlah saja 
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pada kedjadian jang telah lalu. Kemudian saja berdoa dIm karunia 
lidah. Dengan segera iblis itu meninggalkan, barulah saja dapat 
tidur dengan njenjak.

Tetapi dengan djalan ini bukan berarti iblis itu sudah kalah, akan 
tetapi kedjadian ini berulang kemoali pada tgl. 5-3-69. Kedjadian 
jang ketiga ini lebih hebat dari pada jang telah lalu. Pada waktu itu 
suami saja sedang berdoa dikamar jang lain dan saja berbaring 
dikamar jang lain. Waktu itu saja belum tidur. Kira2 djam 13.30 iblis
itu datang kemba li dan ber baring bukan dibelakang atau 
disamping saja tetapi dimuka saja. Raut mukanja seperti suami saja
ia tidur berhadapan muka dengan muka, dan ia berusaha untuk 
memeluk saja dan hendak mentjium saja. Dengan kata lain ia 
meraju untuk metjapai tudjuanja.

Inilah puntjak usaha siiblis itu hendak memasuki/menguasai tubuh 
seseorang. Djikalau ia hendak menguasai seorang lelaki, ia akan 
merobah dirinja seperti seorang wanita, begitu sebaliknja. Iblis itu 
pandai sekali mentjari kesenangan kita ia akan merobah bentuknja 
menurut kesukaan kita. Karena ini saja tahu seridiri bahwa iblis itu 
berulang kali merubah mukanja untuk memuaskan saja karena iblis 
itu mengetahui kelemahan saja maka dia merobah dirinja seperti 
suami saja.

Pudji Tuhan, Tuhan Jesus lebih tahu akan tipu muslihat iblis sebab 
Tuhan Jesus mengasihi saja. Karena saja telah mendjadi miliknja, 
jaitu pada saat saja bertobat mengaku dan masuk baptisan air serta
menerima Roholkudus pada saat itu saja didjaga dan dikuasai. 
Dengan terdjadinja diatas, maka Tuhan Jesus telah menggarakan 
hati saja pada kedjadian itu untuk mengingat pekerdjaan Tuhan 
Jesus diatas kaju salib. Achirnja saja berdoa. Inilah satu2 nja djalan 
untuk menangkis serangan atau rajuan iblis jang akan memasuki 
saja. Karena sudah tiga kali saja telah mengalami hal ini; maka kali 
jang ketiga saja diberi iman oleh Tuhan untuk mengalahkan sipenipu
itu. Maka saja berkata: Dalam nama Jesus, aku mengikat kamu. 
Bahwa Jesus sudah meremukkan kepalamu dan engkau didjadikan 
alas kakinja.

Seketika itu ia berobah seperti anak ketjil. Dan seperti ada 
kekuatan jang melempa ia ketanah (dibanting keras sekali. Saja 
tahu bukan saja jang melawan iblis itu, tetapi, Tuhan Jesus Kristus. 
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Kuasa namaNja jang saja panggil itular jang membanting iblis itu 
ketanah. Hati saja merasa puas dengan Tuhan Jesus, karna Tuhan 
Jesus telah membebaskan saja dan kasih sajangNja selalu 
melindungi saja dari budjukan iblis.

Oleh kedjadian ini iblis dan Tuhan Jesus ber perang untuk merebut 
manusia, dan ternjata Tuhan Jesuslah jang menang dan iblislah jang
kalah. Pada saat itu saja bangun dari tempat tidur dan pergi 
kesuami saja hendak mengundang untuk berdoa bersama-sama. 
Dan mengutjapkan sjukur pada Tuhan Jesus Kristus, karena Tuhan 
Jesus sudah mengalahkan Iblis dan merebut saja untuk mendjadi 
saksinja. Pudji Tuhan, Tuhan Jesus menang.

Halleluja.

Nj. Alex Tuarita.

-------------------------------------------------------

(Sambungan hal. 27)

oleh keampunan segala dos bagi kita oleh karena mautnja. Orang 
jang turut serta didalam Perdjamuan Malam jang Kudus itu, ber-
sama2 perseketuan diantara sesamanja djuga. (1 Kor. 10:17).

Didalam Perdjandjian Baru orang Kristen itu dilukiskan sebagai 
orang jang beroleh bahagaian didalam Rohkudus. (2 Kor. 13:13; Pil. 
2:1).

Didalam surat Jahja seringkali ditemui perkataan persekutuan itu. 
Barang siapa jang telah mendjadi orang Kristen, ia itu hidup didalam
persekutuan Allah. Persekutuan dengan Bapa dan dengan Jesus 
Kristus, Anaknja itu, (1 Jahj. 1:3-6). Ternjata didalam persekutuan 
jang ada diantara segala saudara dan orang jang beriman. Orang itu
tinggal didalam Tuhan, dan Tuhan tinggal didalam dia. (1 Jahj. 3:24;
4:14).

Sekalian orang jang hidup didalam persekutuan dengan. Bapa dan 
Anak, mengalami persekutuan itu didalam hidupnja tiap-tiap hari.
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PENGUMUMAN  PENTING.

Sudah kami terbitkan buku jang berdjudul:

MENJEMBAH DENGAN ROH DAN KEBENARAN.
Harga Rp. 40,- ukuran 13, 5 x 19 cm.

Tiap2 pembeli harap menghubungi dengan Red.
Api Menjala. Biaja pengiriman Rp. 25 -

-----------------------------------------

PERMINTAAN  DOA.

Doakanlah pembanguna Asrama Panti Asuhan di Nglames, Madiun 
untuk menampung anak2 Jatim piatu dan anak2 terlantar.

Perletakan batu jang pertama tgl. 2-8-1970 dan sampai sekarang 
pembangunan terus berdjalan.

Kepada sdr2 kami seiman dimanapun berada doakanlah kami 
supaja pembangunan dapat lantjar dan nama Tuhan Jesus 
dipermuliakan.

Terima kasih.

Keluarga Panti Asuhan "Debora".
djl. Kalimantan 14. Magetan
Pdt. P.S. Widodo.

---------------------------------------------------

Doakanlah berhubung akan diadakannja Seminar Alkitab di sekolah
alkitab. Geredja Pantekosta di Bedji Datu Malang jang akan 
diselenggarakan besuk pada tgl. tgl. 28 Oktober s/d 5 Nopember 
1970.

---------------------------------------------------
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