


D A R I    R E D A K S I
Lagi-lagi redaksi menerima surat yang nadanya menjerit serta mengadu

mengenai sitausi  yang sulit saat ini.  Sekarang, Tuhan kekurangan orang
yang mengasihi Dia dengan segenap hati.

Betapa  hancur  baik  jasmaniah,  rohkhaniah,  rumah  tangga  maupun
individu, semua karena dosa. Demikian juga banyak ditemui orang-2 yang
hancur  rumah-tangganya;  perceraian  merupakan  satu-2nya  jalan  yang
dianggap baik untuk mengatasi persoalan2 tersebut.

Kemarau  yang  panjang  menyebabkan  banyak  tempat/daerah  yang  -
mengalami krisis air. Tidak dapat disangkal lagi disana sini kejahatan lebih
banyak bertumbuh daripada kebenaran. Bagaikan kemarau yang panjang
demikuan banyak hati orang --- kering ---- kering, --- Diantara umat Tuhan
terjadi  bentrokan,  persoalan  uang,  politik,  kedudukan,  kenajisan  ---
demikian antara lain cuplikan surat yang kami terima.

Iblis makin menunjukkan buah-2nya pada saat ini; siapa yang lemah akan
dilulurnya. Kepalsuan-2 akan mendekat titik sempurna. Banyak orang tidak
merasa malu lagi untuk berbuat dosa, melakukan kejahatan-2 sekalipun
dulunya menyebutkannya saja malu.

Firman  Tuhan  mengatakan  bahwa  kita  bukanlah  orang-2  malam  atau
orang2  kegelapan,  sebab  itu  baiklah  jangan  tidur  seperti  orang-orang
dunawi tetapi tetap waspada, sadar dan berjaga-jaga, sebab mereka yang
tidur, tidur pada waktu malam... (1 Tes. 5:5-7)

Hanya  dengan  muakukan  nasehat  Firman  Tuhan  tersebut  kita  dapat
terhindar dari kelicikan-2 iblis oleh sebab itu tingkatkanlah:

a) Penyerahan hidupmu kepada Tuhan Yesus.
b) Perhatian sikap hidupmu dihadapan Tuhan Yesus. 
c) kehidupan doa mu setiap hari.

Juga perhatikan nasihat Paulus dalam Kolose 2:6-7, kepada jemaat 
disana: 

1). hidup tetap dalam Dia 2). berakar tetap dalam Dia
3). dibangun beralaskan Dia
4). akibatnya iman bertumbuh dan mantap/teguh.
5). hati melimpah dengan syukur.

Jadi  keadaan  mengerikan  yang  terjadi  disekitar  kita,  biarlah  akan
menjadikan  suatu  dorongan  bagi  kita  untuk  hidup  lebih  suci  berkenan
dihadapan Tuhan. Yang terutama tingkatkanlah kewaspa-daanmu terhadap
segala tipu daya iblis.

Karena itu tunduklah dan serahkanlah dirimu kepada Allah dan lawanlah
iblis,  maka  iblis  itu  pasti  akan  lari  daripada  mu.  (Yakub  4:7.)  Tuhan
memberkati. Maranatha.

R e d a k s i.
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RENCANA ALLAH
(SAMBUNGAN - TAMAT.)

Adam telah memilih jalannya sendiri dengan berkata: 
"A k u   d a p a t"
Inilah sifat manusia yang telah jatuh: "Aku dapat":
Aku akan berjalan menurut jalanku sendiri.
Aku sudah membuat rencana buat hidupku.
Aku sudah mengetahui yang baik.
Aku akan berbuat hal yang baik dipandanganku.
Inilah  sifat  dan  cara  manusia  yang  telah  makan  dari  pohon

Pengetahuan yang Baik dan yang Jahat. Tetapi Jalan Tuhan bukan
menurut "a k u" melainkan menurut Kristus.

Jalan  Salib  ini  akan  kita  jalani  se-hari2.  Kita  dianjurkan  untuk
mengangkat  salib  kita  setiap  hari.  Setiap  hari  kita  meletakkan
rencana  dan  kamauan  kita  sendiri  dengan  mengatakan  "Bukan
kehendakku,  melainkan  kehendakMu  lah  yang  jadi,  ya  Tuhan"
Hanyalah  Jalan  Salib  ini  yang  dapat  naik  menuju  kesempurnaan
Tuhan.

Epesus 1:4.: "Sebab didalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum
dunia ini dijadikan, supaya kita menjadi Kudus dan tidak bercacat
dihadapan Dia."

Sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah menentukan rencanaNya
didalam  kita  masing2.  Rencana  Tuhan  untuk  hidup  kita  tidak
mendadak; se-olah2 pada suatu hari kita berkata: "Sekarang saya
mau percaya akan Tuhan" lalu  pada hari  yang lain  kita  berkata:
"Sekarang  saya mau menjadi  hamba Tuhan"  Tetapi  Tuhan  sudah
merencanakan semuanya sebelum dunia ini dijadikan. Mungkin pada
suatu hari  kita sadar dan kita mulai  berkata : "O, ya, saya mau
mulai  mengikuti  rencanaMu yang sesungguhnya didalam hidupku,
Tuhan." Pada saat kita menginsyafi dan menyerah kepada Tuhan,
pada saat itu juga rencana Tuhan mulai berlaku didalam hidup kita.
Selama  kita  masih  mempunyai  rencana  sendiri,  Tuhan  berkata:
"Silahkan, coba saja" Sedangkan status kita masih berada dilembah
dosa  itu,  karena  sifat  kita  masih  menurut  hasil  dari  Pohon
Pengetahuan  Yang  Baik  dan  Yang  Jahat.  Tetapi  kalau  kita  sudah
sadar dan menginsyafi dan berkata dengan sungguh2: "Bukan aku
lagi  tetapi  Kristus"  nah,  pada  saat  itulah  baru kita mulai berdiri 
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diatas jalan yang naik itu.

Kalau kita masih berada didalam lembah dosa itu, kita belum dapat
melihat  Rencana Tuhan itu,  jalan yang direncanakanNya sebelum
dunia ini dijadikan. Tuhan telah membuat rencana untuk hidup kita
satu per satu. Untuk dapat menjalani Jalan Tuhan itu, perlu lebih
dahulu kita dilepas kan dari segala dosa serta segala Buah Penge-
tahuan Yang Baik dan Yang Jahat itu, karena panggilan Tuhan ialah
agar kita hidup kudus dan tidak bercacat cela dihadapanNya. Soal
dosa itu harus kita selesaikan terlebih dahulu.  Jangan kita berulang

kali  datang kepada Tuhan dengan menangis: "Oh Tuhan saya orang
berdosa" Mengapa "Orang berdosa?" Padahal Tuhan sudah menebus
dosa kita dan menyelamatlan kita dari dosa! Kita sudah diangkat
oleh Tuhan keluar  dari  lembah dosa itu.  Jangan kita  pulangpergi
terus! Naik turun seperti yo-yo, masuk keluar jurang dosa itu. Kalau
kita tetap berada diatas,  kita dapat senantiasa melihat  apa yang
menjadi  Rencana Allah dan tujuanNya. Yesus  mati  di  kaya Salib,
pertama-tama supaya kita lepas dari dosa dan hidup suci.

Didalam Rencana Allah yang Kekal, soal jatuh kedalam dosa adalah
peristiwa yang agak kecil. Rencana Allah itu jauh lebih besar daripa-
da hanya melepaskan dari dosa. Selama kita hanya menandang lem
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bah dosa, kita tidak mungkin akan melihat rencana yang lebih besar

Tuhan mau datang nanti untuk mempelai yang tidak bercacat cela,
bukan untuk manusia yang berdosa. Jangan Saudara sangka bahwa
pada saat kedatangan Tuhan, saudara akan disucikan dengan tiba-
tiba.  Kalau  Yesus  dating,  kita  sudah  harus  menjadi  seperti  Dia,
karena hanyalah orang yang sudah disucikan dan yang sudah tidak
bercacat cela yang akan masuk bilangan mempelai itu.

Ayat 5.: "Dalam Kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh
Yesus Keristus untuk menjadi anak2 Allah." 

Inilah Rencana Allah Yang Agung. Inilah juga inti dari segala mak-
sud Tuhan didalam seluruh sejarah Dunia dan sejarah Gereja yaitu
untuk menjadikan kita, anak2Nya yang seperti Yesus. Maksud Kayu
Salib itu juga adalah supaya kita dijadikan anak-anak Allah. Didalam
Ibrani 2 tertulis bahwa sekarang ini kita melihat Yesus yang telah
disempurnakan didalam penderitaanNya, dan Yesus itu yang akan
menjadi Yang Pertama diantara banyak saudaraNya, yang semuanya
akan dijadikan seperti Yesus. Tuhan ingin agar kita menjadi anak2-
Nya yang dewasa yang hidup dan berjalan dihadapanNya dengan
sempurna dan tidak bercacat-cela. Ayat 6.: "Sesuai dengan kerelaan
kehendakNya, supaya terpujilah Kasih KaruniaNya yang mulia yang
dikaruniakan kepada kita didalam Dia yang dikasihiNya."

Kita tegak berdiri bukan oleh kebaikan kita, tetapi kita menerima
Kasih karunia dan rahmatNya; bukan oleh usaha kita sendiri, tetapi
oleh Yesus yang telah mati buat kita. Jikalau kita masih mau ber-
jalan maju dengan usaha kita sendiri dan masih mau makan dari
Pohon Pengetahuan Yang Baik dan Jahat, masih mau berdiri tegak
menurut  kehendak  sendiri,  maka  kita  akan  tetap  jatuh  dan  kita
tidak berguna untuk Kerajaan Allah. Tetapi kalau kita mau menyerah
sepenuhnya dan hidup menurut kehidupan Keristus serta berjalan
didalam rahmat Allah, dengan demikian kita akan mengikuti jalan
Salib yang menuju kesempurnaan itu.

Ayat 7.: "Sebab didalam Dia dan oleh DarahNya kita memperoleh
penebusan  yaitu  pengampunan  dosa  menurut  kekayaan  Kasih
karunia Nya yang dilimpahkan kepada kita didalam segala hikmat
dan pengertian." Kita diangkat dari  lembah dosa itu seperti  yang
sudah dijelaskan tadi.

Ayat 9: "Sebab Ia telah menyatakan rahasaia kehendakNya kepada
kita  sesuai  dengan  rencana  kerelaanNya  yaitu  rencana kerelaan 
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yang  dari  semula  telah  ditetapkanNya  didalam  Kristus;  sebagai
persiapan  penggenapan  waktu  untuk  mempersatukan  didalam
Keristus sebagai Kepala, segala sesuatu baik yang didalam Surga
maupun yang di bumi."
Rencana Allah telah dirahasiakan sehingga orang2 dulu tidak men-

gerti. Sebelum kedatangan keristus Yesus untuk melepaskan orang
dari belenggu maut dan dosa itu, mereka tidak mungkin mengerti
maksud Tuhan yang sebenarnya. Bagi mereka, Rencana Tuhan itu
masih merupakan suatu rahasia.
Bagi kita yang sudah diangkat oleh Tuhan dan ditaruh diatas Jalan-

Nya, maka bagt kita rahasiaNya sudah terbuka, yaitu bahwa segala
sesuatu  akan  ditaklukan  kepada  manusia  yang  telah  ditaklukan
kepada Allah. Kita semuanya menjadi anak2 Allah dan Tuhan Yesus
yang menjadi Kepala dari semuanya. Dari permulaan, Tuhan sudah
merencanakan  supaya  segala  sesuatu  ditaklukkan  di  bawah
Pemerintahan Manusia.

Didam Kejadian 1:28, manusia disuruh menaklukan segala sesuatu
dan  memerintah  diatas  segala  sesuatu.  Binatang2,  pohon-pohon
semuanya  menjadi  milik  manusia.  Selama  manusia  menaklukkan
diri  kepada  Allah,  maka  manusia  dapat  menaklukkan  segala
sesuatu. Tetapi memang syaratnya ialan supaya menaklukkan diri
kepada Tuhan serta mengasihi Dia dengan se-bulat2 hati.

Didalam Mazmur  8,  dijelaskan  bahwa segala  sesuatu  ditaklukan
dibawah kaki manusia. Kita dapat memerintah diatas segala cipitaan
Allah. Inilah suatu janji yang teramat luas artinya karena ciptaan
Allah itu luas luar biasa. Bintang2 di langit yang terdekat dengan
bumi,  namun jaraknya sudah begitu jauh sehingga cahaya untuk
sampai ke bumi memerlukan ratusan tahun. Itu hanyalah bintang2
dari  galaxi  kita.  Padahal  masih ada jutaan galaxi  yang jauh-jauh
lagi. Bagaimana kita dapat memerintah didalam ciptaan Allah yang
Maha luas itu?
Didalam Ibrani 2, dijelaskan bahwa kita belum mengalami pem-

erintahan itu. Tetapi kita melihat Yesus; dan Yesus itu yang harus
menjadi pertama diantara banyak saudaraNya. Allah memanggil kita
juga untuk menjadi adik2 Kristus yang seperti Dia. Inilah pekerjaan
Tuhan didalam kita untuk mendewasakan kita serta menyempurn-
akan kesucian kita supaya kita menjadi orang yang benar, mempelai
yang  mulia  dan  tidak  bercacat  cela  dan  menang  diatas  segala
pencobaan dan gangguan, atas segala kesukaran didalam dunia ini 
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dan diatas segala kuasa musuh kita.  Secara ringkas, itulah rencana
Allah didalam hidup kita masing2.

Tuhan ingin memberi visi yang baru dan lebih luas kepada kita,
tetapi hal ini tergantung dari penyerahan kita kepada Tuhan. Kita
perlu mengikuti  Jalan Salib itu dimana bukannya "aku" lagi  yang
hidup tetapi Keristus. Setiap pagi kita perlu berkata "Hari ini bukan
aku  punya,  Tuhan  yang  punya"  Sebagaimana  dika-takan  oleh
Yohannes Pembiptis: "Saya akan berkurang tetapi Dia yang harus
bertambah-tambah."  Kita  harus  berkurang  sampai  nel,  kalau
Keristus akan menjadi segala sesuatu didalam kita. "Bukan lagi aku,
tetapi Keristus."

Dengarlah dan ketahuilah  panggilan  dan pilihan Tuhan.  Rencana
Tuhan yang dibuat sebelum dunia ini dijadikan. Tuhan mempunyai
suatu rencana lagi  kita  masing2.  Tetapi  rencena itu bukan untuk
kepentingan kita,  hanya untuk kemuliaan Tuhan sendiri.  Rencana
Tuhan bukan untuk manusia melainkan untuk diri Tuhan sendiri. Kita
hidup tidak untuk diri kita sendiri tetapi untuk Tuhan. Sebab itu kita
menenangkan dan memenangkan segala kepikiran kita sendiri serta
menyerah  kepada  Tuhan.  Tujuannya  bukan  hanya  diselamatkan,
dipenuhi dengan Roh Kudus, menerima kuasa untuk memerintah,
tetapi semuanya demi kemuliaan Tuhan dan KerajaanNya"

Rencana Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang kita sang-
kakan dan ketahui. Abraham tidak pernah melihat penggenapan dari
perkara2 yang Tuhan janjikan kepada dia; tanah, keturunan disb-
nya. Dia tidak sempat melihatnya dengan mata kepalanya, tetapi
hanya  dengan  pandangan  dan  mata  iman.  Dan  kita  juga  dapat
melihat Rencana Allah yang Maha Luas itu dengan mata iman. Mulai
saat ini Tuhan ingin mengangkat hati kita untuk memandang yang
jauh.  Kita  sebenarnya  hanyalah  suatu  alat  yang  kecil  didalam
Tangan  Tuhan.  Semuanya  bukan  untuk  kesenangan  kita,  tetapi
untuk  Dia,  demi  kemuliaanNya,  untuk  memuaskan  hatiNya  yang
penuh Cinta Kasih.

Oleh Rev. Ed.Stube.

MAM No.138. November 1982
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KESAKSIAN
dari  AMBON

Dahulunya saya seorang pemain musik.
Orang tua saya cukup taat bergama bahkan berjiwa Kristen sejati.

Walaupun  saya  sudah  mengikuti  ketekesasi  namun hampir  tidak
pernah kegereja atau menghadiri perkumpulan2 doa yang manapun
juga.
Sebagai  pemain  band di  club2  malam/bar,  saya  sudah  terbiasa

dengan merokok, minuman keras, wanita2 malam dan sudah lupa
sama sekali akan ajaran Tuhan dan kekeristenan.
Kemudian saya menikah dengan seorang wanita yang beragama

lain yang akhirnya rela masuk agama Kristen. Senarusnya didalam
kehidupan  sehari-hari,  sayalah  yang  harus  menjadi-contoh  yang
baik sebagai orang Kristen yang harus melakukan kehendak Tuhan
sesuai  dengan  ajaran2Nya.  Tetapi  justu  sebaliknya.  Istri  sayalah
yang sering mengajak saya ke gereja, saya selalu menolak dengan
alasan2  berbagai  macam.agar  dapat  mencari  kesenagan  sendiri
dengan ber mabuk2 an bersama teman2 sampai jauh malam. Boleh
dikata saya lebih banyak mabuk daripada sadar. 
Sampai mempunyai dua anakpun saya belum insyaf malah sem-

akin  menjadi2  sehingga  beberapa  kali  saya sudah  masuk  keluar
Rumah Sakit, ditahan di kantor Polisi karena perbuatan2 yang tidak
baik  sewaktu  mabuk.  Sungguh2,  saya  ini  adalah  seorang  yang
sangat  mengecewakan  dan  memalukan  keluarga.  Tak  habis?  nyi
orang tua dan istri  menasehati saya dan juga berdoa buat saya,
tetapi kesadaran untuk bertobat tak kunjung datang pada saya.
Akhirnya  istri  saya  tak  tahan  lagi  dan  kanipun  bercerai.  Kedua

anak tetap pada saya. Hal ini membuat ibu saya terpukul bathinnya
dan jatuh sakit karena memikirkannya nasib saya dan kedua cucu
yang tak beribu lagi.  Begitu terpukutnya hati  ibu -saya ketika ia
mengetahui bahwa saya mencoba bunuh diri beberapa kali, tetapi
Tuhan Yesus itu sesungguh2 manis dan penuh Kasih Sayang. Dia
tidak  menghendaki  hal  itu  tertjadi  dan  pada  saat  saya  bertobat
barulah saya, sadar dan mengerti bahwa Tuhan tidak menghendaki
kematian saya, sebab Dia mau memakai saya, Dia memanggil saya
untuk menjadi alat TerangNya.
Pada  waktu  saya  mencoba  bunuh  diri,  yang  pertama  itu,  saya

menjatuhkan diri dari ketinggian jurang yang dapat menghancurkan
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benda yang keras sekalipun, tetapi mengapa saya tidak - meninggal
/mati seketika itu juga. Hanya cedera sedikit pada bahu saya. Yang
kedua adalah saya minum obat dengan dosis yang  berlebih2 an
yang  bagi  orang  lain,  separuhnya  saja  sudah  dapat  mematikan.
(Karena  pernah  terjadi.)  Kenapa  saja  juga  tidak  mati?  Diwaktu
menggantung diri pun, gagal. Alkohol yang paling keras yang saya
minum dengan takaran yang melebihi yang dapat menghanguskan
jantung juga tidak terjadi kematian, hanya suara saya  hilang sela-
ma ± 2 tahun dan sekarang sudah sembuh, Bukankah  ini menun-
jukkan bahwa Tuhan itu sungguh2 ajaib, penuh Kuasa dan mujizat?
Tetapi demikianlah saudara2 ku didalam Tuhan Yesus. Pada saat

itu saya pun belum sadar dan bertobat. Saya masih terlalu terikat
oleh hal2 duniawi, saya tidak sadar bahwa Tuhan dapat melepaskan
belenggu yang keras bagaimanapun.
Setelah ibu saya meninggal dunia dalam kesengsaraannya, beban

pikiran saya makin bertanbah, menyebabkan kegilaan akan alkohol
bertambah  tambah,  saya  terjerumus  semakin  dalam  ke  lumpur
dosa. Pukulan2 dari Tuhan bertubi tubi datangnya, tetapi tokh saya
belum  sadar  juga  Tubuh  saya  semakin  kurus  dan  kondi  sinya
semakin  lemah,  sehingga  tidak  dapat  lagi  bekerja.  Profesi  saya
sudah berubah beralih menjadi pemabuk.
Teman2  dan  tetangga2  saya  tidak  begitu  senang  lagi  terhadap

saya  yang  sudah  menjadi  seperti  pengemis  pemabuk  dan  tidak
memperhatikan  pekerjaan  dan  taggung/jawab  atas  anak2  saya.
Hampir  setiap  hari  tidak  tidur  dirumah.  seharian  diluar,  malam
bergadang dan tidur di jalan atau dimana saja kalau sudah mabuk.
Tapi  Tuhan  itu  Maha  Penyayang.  Di  saat-saat  kehancuran  saya
itulah  Dia  mengangkat  saya  melalui  pertemuan  dengan  seorang
penginjil yang pada waktu itu bertugas di kota kami. Ini merupakan
suatu pertemuan yang sangat mengesankan dan tidak terlupakan
seumur  hidup saya.  Ketika  itu  saya sedang ber-main  main  gitar
dirumah  seorang  teman.  Sedang  asyik2  nya  saya  main  gitar
datanglah  salah  satu  saudara  saya  dan  mengatakan:  "Kau  lihat
penginjil itu? Dia lebih pandai main gitar daripadamu." Karena ke
"aku"an saya besar dan sebab sudah 10 tahun lamanya menjadi
pemain  band,  saya  pikir  masakan  saya  kalah  dengan  seorang
hamba Tuhan yang hanya tahu lagu2 rohani saja. Untuk memper-
siapkan tantangan saya,  saya memilih  lagu2 Amerika  Latin  yang
tentu  saja  susah  untuk  memainkannya  kalau  tidak  mahir.  Pada
mulanya ia menolak tantangan saya karena sebagai seorang hamba
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Tuhan dia begitu merendahkan diri dan tidak mau sombong. 
Tetapi saya memaksa dan akhirnnya dia bersedia memainkannya

dan sungguh indah permainnya, tetapi yang terlehih indah - lagi
ialah ketika ia merobah lagu2 duniawi menjadi lagu puji2an bagi
Tuhan. Hati saya benar2 tergugah sekali sehingga mengeluarkan air
mata.  Saya  menjadi  insyaf  betapa  kotornga  saya  ini  dan  penuh
lumpur  dihadapan  Tuhan.  Saya  malu  karena  terlalu  memikirkan
keduniawian tanpa memandang keagunganNya. Saya sedih sekali
memamndang diri saya yang dikotori dengan kesenagan2 dunia dan
sudah lupa bahwa dulu pernah saya berjanji untuk memikut salib
bersama Tuhan Yesus. Ketika kemudian saya memandang hamba
Tuhan itu, saya melihat Kasih tercermin di wajahnya dan saat itu
saya merasakan sudah benar2 jatuh cinta pada Tuhan Yesus dan
saya serahkan hidup saya kepadaNya.
Sore  itu  juga  penginjil  ini  mengajak  saya  ketempat  tinggalnya

untuk bertemu dan berkenaian dengan hamba2 Tuhan yang lain-
nya.  Setelah  menerima beberapa  nasihat  Tuhan  dari  FirmanNya,
kamipun berdoa bersama sama dan saya mohon didoakan untuk
terlepas  dari  segala  ikatan  keduniacian  yang  tidak  berkenan
dihadapan Tuhan. Iblis sangat jahat. Malam itu saya menghadapi
peperangan yang luar biasa didalam hati saya. Iblis mengirim alat2-
nya  menggoda  saya  dengan  mengajak  saya  pergi  ke  bar  untuk
minum-minum dan ia menawarkan saya wanita2 malam. Sungguh2.
Malam itu terjadi suatu peperangan dan pertentangan yang hebat
sekali  sehingga menyebabkan capai dan sakit  sekali  bathin saya.
Tetapi  ketika  saya  teringat  akan  wajah  Tuhan  itu,  saya  pun
terhibur. Besoknya saya mengalami kejadian2 aneh yang mulanya
saya sangka itu suatu kebetulan saja.
Kejadiannya  begini.  Malam  itu  saya  sendiri  diumah,  ayah  dan

kedua anak keluar kota dan menginap disana. Sudah larut malam
ketika saya beranjak mau tidur terjadutkan hal itu. Setiap kali saya
hampir  tidur  pulas  saya  selalu  dikejutkan  oleh suara2  aneh  dan
langkah2 didalam kamar yang sungguh2 menakutkan. Dan ada juga
suara yang berteriak: "Ed ... jangan tidur" Hal itu berlangsung terus
hingga fajar menyingsing. Setelah itu barulah saya dapat tidur dan
masih sempat bermimpi. Dalam mimpi saya melihat betapa hidup
saya dikotori dengan lumpur yang menjijikkan.
Malam kedua ketika hampir  tertidur tertidur pulas terjadilah hal

yang  hampir  sama,  kali  ini  suara2  terdengar  lebih  jelas  yaitu
tertengar suara2 yang menyanyikan kidung2 dan puji2 an bagi 
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Tuhan dan yang lebih aneh lagi ialah bahwa saya mendengar den-
gan  jelas suara2  yang  membacakan  ayat2 dari Alkitab antara lain
yang saya masih ingat ialah pembacaan Roma 6:12-14. Tiada saya
ketahui  darimana suara2 itu  datangnya.  Keadaan di  kemar2 dan
sekeliling  rumah  sangat  sepi  dan  ayat2  itu  se-olah2  menggam-
barkan kehidupan saya dan ketika itu terlintaslah suatu keinginan
didalam diri saya untuk membaca dan berdoa. Saya lakukan hal itu
dengan disertai pengharapan agar boleh mendengar lagi suara2 itu
untuk  ingin  tahu  saja.  Dan  memang  hal  itu  terjadi  ber  ulang2
hingga pagi dan akhirnya kembali lagi saya mendapat penglihatan
tentang kehidupan saya yang lama yang penuh lumpur itu. Sejak
hari itu saya tidak lagi merasa takut lagi pula setiap saya terbangun
dari tidur saya langsung berdoa. Ketika saya minta peneguhan dan
penjelasan  dari  para  penginjil  tersebut,  dari  penjelasan  mereka
tahulah  saya  bahwa  memang  benar,  Tuhan  mengingatkan  saya
pada  hari  pertama  yaitu  apakah  saya  didalam  ketakutan  mau
berdoa atau tidak. Karena ternyata saya tidak berdoa, Dia kembali
mengingatkan  saya  dengan  Kidung-Kidung  dan  FirmanNya.
Demikianlah saudara2 ku, setelah malam yang ketiga itu barulah
saya sadar sepenuhnya.

Memang benar, tubuh dan kehidupan saya sangat kotor,  penuh
dengat  lumpur,  yaitu  disa2  yang  terlihat  dalam penglihatan2  itu
Saya harus meninggalkan kehidupan saya dan memasuki kehidupan
yang  baru  didalam  Tuhan  Yesus  Kristus,  berserah  sepenuhnya
kupadaNya dan menggantungkan seluruh kehidupan saya kepada-
Nya, dan memiliki kebahagiaan abadi dan hidup kekal didalam Dia,
tidak  lagi  merokok,  minuman  keras,  ber  mabuk2  an,  main
perempuan,  main  di  bar2,  main  band,  bergadang  sampai  jauh
malam dan berkata-kata, yang sia-sia atau omong2 kotor. Sekarang
saya sadar  bahwa saya dipanggil  Tuhan untuk bersaksi  terhadap
orang2  yang  masih  tinggal  didalam  kegelapan  dan  kesenangan
dunia  sama  seperti  saya  dahulunya.  "Oh  Tuhan  biarlah  dalam
kehidupan  selanjutnya  Engkau  memberikan  iman  ketabahan  dan
Roh Mu Yang bagi saya dan saya mohon pimpin saya agar tidak
tersesat sebagai pembe-rontak yang tergelincir" (Hosea 14:18.) Puji
Tuhan. Halleluyah.

Dalam Kasih Yesus.
E.H. Huwae - Ambon.

MAM No.138. November 1982.
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 Kesuksian
   dalam    Surat

Sebuah  surat  yang  kami  terima  dari  Alor,  NTT.  telah
menggugah hati kami. Kiranya isinya yang kami sudah
singkat boleh menjadi berkat bagi - para pembaca maja-
lah "Api Menyala" dan anak-2 Tuhan lainnya.    ...*bb*...

Persekutuan Doa "Eklesia Lomataha" berdiri  pada 1 Februari'79.
lewat suatu ibadah syukur yang dipimpin oleh Pdt.Mateus Laukari
Pfa.dan  anggautanya  terdiri  dari  beberapa  majelis  dan  anggota
jemaat. Lama kelamaan pada akhirnya  oleh pelayan dan majelis
setempat anggota2 PD. ini dicap dan dianggap penyesat dan - nabi2
palsu karena adanya mujizat yang terjadi dalam Nama Tuhan Yesus
Kristus.

Mujizat yang terjadi dalam pelayanan jemaat menjadi sebab juga
Pelayan  dan  Majelis  jemaat  berusaha  menutup  PD.  Eklesia
Lomataha  tsb.,  namun  kuasa  Allah  tidak  dapat  dibendung  oleh
siapapun juga dengan cara yang bagaimana sekalipun.

Kuasa Allah semakin nyata didalam kehidupan Jemaat. Para pen-
golok/pengejek semakin ber tambah2 dan meningkatkan pula usaha
negatifnya untuk menutup Persekutuan Doa tersebut.

Berdasarkan laporan palsu dari seorang ex Pelayan Firman Allah
maka  anggota  PD.  tsb.  digiring  dengan  senjata  oleh  dua  orang
anggota Polri ke 'kantor kepolisian Kecamatan. Sementara jemaat
berbondong2 menuju ke gedung kebaktian merayakan Hari  Raya
Jumat Agung. (4 April 1980.)

25 Orang anggota PD yang di giring Polri itu ditahan selama 21
hari  tanpa  bukti  adanya  kesalahan  setelah  diselidiki  oleh  Polri.
Namaun  setelah  ada  dukungan  doa  dari  setiap  PD  yang  ada
didataran Alor - Pentar, anggota2 PD yang ditahan disuruh pulang.
Polri  yang  mengadakan  penyelidikan  menganjurkan  agar  kami
mengadakan tuduhan kembali terhadap pemfitnah2 itu, tetapi kami
menolak  anjuran  tsb.  sebab  tantangan  iman  seperti  ini  wajib
berlahu bagi  saksi  saksi  Kebenaran Firman Allah.  Tantangan dan
kejadian  ini  menyebabkan  jumlah  anggota  PD.  tsb.  semakin
bertambah.
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Pada tgl.15 Mei 1982 lewat penginjilan/kebangunan rohani diba-
wah pimpinana hamba Tuhan B.Y.Roroe dalam gedung PD.tsb. dan
di gedung Gereja Efrata Bayalbui pada tgl.16 Mei 1982, anggota
jemaat dalam kampung Lomataha semuanya menggabungkan diri
dengan PD.Eklesia, dan tukang2 sihir serta hobatan bertobat dan
menyerahkan semua kekuatan ilmu2 kuasa kegelapan dan segala
macam ilmu sihirnya kepada kami untuk dimusnahkan.

Kiranya para pembaca bersedia mendoakan dan menggumuli PD.
ini agar tetap teguh dalam iman, setia kepada Tuhan Yesus walau-
pun  serangan  dan  tantangan  berdatangan  ber  tubi-tubi,  biarlah
Nama  Tuhan  Yesus  semantiasa  dipermuliakan  dan  KerajaanNya
diperlebar  diatas  permukaan  bumi  ini.  Halleluyah.  Tuhan
memberkati.

Lomataha, 1 Juli 1982.
Pimpinan PD.Eklesia.
J.Maleipada.

MAM No.138.November 1982.
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Laporan  PEMKHUS
PEMKHUS atau Pemuridan Khusus telah diikuti oleh 39 orang yg. di

langsungkan di "Argopuro Guesthouse" mulai tgl.22 Juni s/d 22 Juli
1982 di lawang, Jawa Timur.
Para peserta yang terpanggil itu berasal dari beberapa tempat di

P.Jawa,  P.Timor  dan  Irian  Jaya.  Hampir  100% terdiri  dari  kaum
muda yang masih duduk dibangku sekolah dan ada juga yang sudah
bekerja.
Pemkhus  ini  diadakan  bertepatan  dengan  libur  panjang  sekolah

agar murid2 sekolah dapat mengikutinya. Harapan dan doa kami
ialah  agar  setiap  murid  menjadi  Murid  Tuhan  Yesus  walaupun  di
didik dalam waktu yang sangat singkat sekali.
Di tempat atau sekolah mereka ada beberapa yang sudah agak -

terbiasa bersaksi atau sering ikut dalam pelayanan. Ada yang duduk
di  sekolah  lanjutan  dan  ada  yang  masih  duduk  disekolah  dasar,
walaupun umurnya masih  muda tetapi  Tuhan dapat  mempergun-
akan mereka sebagai murid2Nya untuk 'meniup sangkakala' pada
akhir zaman ini.
Selama mengikuti pelajaran dalam minggu pertama Tuhan bekerja

melalui  RohNya melepaskan mereka dan berbagai macam ikatan;
dari roh2 kepahitan, dendam, perkelahian, kebiasan buruk dan jahat
dlsbnya. Mereka sungguh2 merasakan suatu perubahan yang besar
didalam pribadinya  masing2.  Ada  yang  biasanya  dirumah  sendiri
mau se enaknya saja, segala sesuatu harus disediakan memerintah
saja,  sering  melawan  orang  tua  sendiri  tetapi  setelah  masuk
Pemkhus ini dan mendapatkan kelepasan2 seperti  yang terperinci
diatas, mereka banyak berubah dan memiliki suatu hal yang baru
dan indah. Mereka menjadi rajin, cuci dan seterika pakaian sendiri,
cuci piring, membersihkin kamar mandi, W.C. dlsbnya. Sungguh2 -
ciptaan yang baru - Mereka saling memperhatikan, saling malayani,
saling mendoakan tidak lagi mementingkan diri sendiri, terbuka satu
dengan yang lain sehingga persoalan yang terkecilpun dapat diatasi
dan di selesaikan.
Dalam persekutuan setiap malam, mereka rajin bertindak dengan

leluasa dan mentrapkan sesuai dengan apa yang dipelajari, bersaksi
dan menyempaikan sesuatu dari Tuhan atau membagi2kan berkat2
rohani. Selain guru2 dari P.Jawa dan LBTC yang mengajar, ada juga
beberapa  hamba  Tuhan  dari  Australia  yang  memberi  pelajaran2
yang sesuai dengan maksud Tuhan pada Pemknus ini.
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Dalam praktek penginjilan keluar, dibentuklah beberapa team dan
tentunya dimulai dengan pergumulan doa, mohon pimpinan Tuhan
dan Kuasa RohNya menyertai dan agar Tuhan menunjukkan daerah
mana yang harus di injili. Pernah mereka mendatangi suatu daerah
atas  petunjuk  Tuhan,  yang  mana  belum  diketahui  'sikon'  nya.
Mereka  menginjil  di  tempat2  orang2 gelandangan,  masuk rumah
sakit dan juga ketempat wanita tuna susila. Hasilnya cukup besar;
banyak jiwa2 mulai sadar dari dosa2nya dan bertobat. Mereka juga
sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus
dosa2 mereka.
Dalam Pemkhus ini ada anak gadis berumur 10 tahun yang di pakai

Tuhan  menyampaikan  rahasia2  dengan  urapan  Roh  Kudus  yang
terdapat  dalam  kitab  Kidung  Agung  yang  sekaligus  menempelak
dosa dan menyadarkan teman2 nya dari kesalahan2 mereka.
Sebelum berakhirnya Pemkhus ini, murid2 beserta staf dan penga-

jar2 nya sempat berekriasi dan tentunya mengadakan persekutuan
doa  di  Selecta,  Batu,  Malang.  Pada  saat  itulah  diadakannya
perpisahan didalam acara yang resmi. Tidak mengherankan kalau
perpisahan sedmikian itu tersertakan perasaan dan suasana haru.
Dapat  dibayangkan betapa manis  dan akrabnya persekutuan dan
persaudaraan didalam Tuhan Yesus yang indah itu selama kurang-
lebih satu bulan! Agak sukar sedikit untuk berpisah satu sama lain
karena sudah terikat dengan Kasih Yesus. Roh Kudus tetap bekerja,
menyertai,  memimpin  dan  mengajar  mereka  didalam  kehidupan
mereka selanjutnya. Mereka kembali ke tempat masing2 ada yang
tetap  bekerja  dan  ada  yang  kembali  ke  bangku  sekolah  untuk
memenangkan teman2 nya untuk Kristus dan ada juga yang masuk
Bible Training Center di Lawang.
Didalam  lingkungan  keluarga  kebanyakan  dari  mereka  menjadi

buah perhatian, terutama dari si Bapak dan si Ibu, sebab mereka
tau  siapa  sebenarnya  putra/putri  mereka  sebelumnya;  sekarang
menjadi penurut, menjadi teladan dlsbnya, sebab Tuhan Yesus telah
merubah mereka, memiliki kehidupan baru dan menjadikan ciptaan
baru.
Tuhan Yesus juga inginkan hal itu terjadi pada Saudara.
Bantulah senantiasa dengan doa agar semua ex siswat/i Pemkhus

ini tetap setia kepada Tuhan taat kepadaNya dan selalu mengasihi
Dia  dan  juga  agar  Dia  memberi  kekuatan  dan  kememnangan
senantiasa didalam mereka menjalankan tugasnya sebagai murid-
murid Kristus.

Staf Pemkhus.
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T U G A S     ROH  KUDUS
D I D A L A M   G E R E J A.

( Sambungan dari MAM No. 135, Agustus 1982. )

8. Menurut Markus 16:16-18 kita akan menerima kekuatan dari 
RK. - mengusir setansetan dengan Nama Yesus, tanpa kita 
berpuasa dls. ini semua kita terima dengan sungguh dari RK jika
kita selalu meninggikan RK dalam persekutuan kita.

- Kuasa atas segala bisa/racun. (memegang ular tidak terjadi 
bahaya.) Ketika Rasul Paulus di Pulau Kreta digigit ular yang 
paling berbahaya dan berbisa, ia tidak apa-apa.

- Kalau kita diracuni atau diberi minum racun sekalipun kita tidak 
akan mati/tidak akan kena maut.

- menumpangkan tangan kepada orang sakit, akan sembuh, dan 
hal ini diberikan kepada setiap orang Kristen, bukan hanya 
hamba Tuhan saja atau pendeta/majelis.

9. Rum 8:2 RK memberi hidup kepada kita.
Arti  "memberi  hidup"  ialah,  kita  memiliki  persekutuan  atau
hubungan  dengan  Tuhan,  yang  semula  kita  putus  hubungan,
tetapi  dengan  baptisan  RK  atau  kita  terima  RK.  maka  kita
dihidupkan oleh RK itu, sehingga hubungan kita semakin baik
dengan Bapak Surgawi kita.

10. Menurut Rum 8:2 itu juga RK akan memerdekakan kita  dari
dosa/hukuman dosa dan hukuman maut,  jadi  kita  dilepaskan
dari  kutuk  Allah  dalam  dosa,  kita  dipindahkan  kepada  hidup
yang kekal yang terus menerus bisa berhubungan dengan Allah
Bapa kita dan Tuhan Yesus di Sorga.

11. Rum 8:S. Maka Roh mengisi pikiran kita tentang yang rokhani
sesuai  dengan Ephesus 4:23.  Maka Ia akan membaharui  roh
pikiran dan pembanaruan itu akan berlangsung selama lamanya
tiap tiap hari. (Kolose 3:10.)

12. Menurut Rum 8:6 maka RK menumbuhkan dalam kita keinginan
hidup damai sejahtera. Tiap2 orang yg memiliki RK tidak akan
suka bertengkar  dan ganas,  melainkan ingin  damai  saja  dan
tidak merusak. Tiap hari menuruti suasana Roh yang sejahtera
itu dan penuh sejahtera.

13. Rm 8:9. Seberapa yg memiliki Toh Kristus maka ia akan selalu
hidup  dalam  Roh  dan  tidak  hidup  dalam  daging.  Dengan 

MAM No.138. November 1982.
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demikian maka RK membawa kita untuk hidup dalam Roh.

14. Rum 8:11. Maka Roh akan membangkitkan kita dari kematian
akhir zamag, sebagaimana Yesus dibangkitkan dari antara orang
mati, maka kitapin akan dibangkitkan. 

15. Rum 8:14. Roh akan memimpin kita dalam segala gerak kia dan
ini menjadi tanda bahwa kita adalah milik Kristus karena kalau
bukan milik kristus, tentu tidak akan melakukan gerekan Roh
Kudus itu. Jadi kita harus menyerahkan diri kedalam pimpinan
RK agar kita tetap menjadi milik Kristus. Dan dengan menerima
Roh Kudus kita bukan lagi hidup sebagai budak, melainkan hid-
up dalam pimpinan Allah. Ada kelegaan dan kebebasan sehingga
kita  tidak hidup dalam ketakutan lagi  melainkan hidup dalam
damai  dan sejahtera  Allah  dan juga  merasakan sebagaimana
Allah didalam kita dan kita didalam Allah. Yang karena itu kita
boleh menyeru dengan berani bahwa Allah Bapa adalah Bapa
kita dalam pengurapan Roh itu dan kita bersama-sama Roh itu
akan berani bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi
pengakuan kita bukan lagi  pengakuan dogmatis/menurut kata
orang  atau  menurut  theory  saja  melainkan  benar2  kita
menyatakan bahwa kita ini adalah milik Allah/AnakNya.

16. Dalam Rum 8:26. dikatakan bahwa Roh itu akan menjadi-peno-
long kita dalam kelemahan kita, istimewa menolong dalam doa
kita sehingga pengucapan doa kita benar2 dengan bahasa Roh
itu  untuk  menolong  kita  dan  Roh  itu  -  melahirkan  perkara
rahasia  hati  kita  kepada  Bapa  kita  -  dalam  doa  yang  tiada
terkatakan  dalamnya  sehingga  Allah  Bapa  mengaruniakan
kepada  kita  kekuatan  dan  semangat  baru  untuk  menyembah
Allah sebagaimana Nama Roh itu adalah Roh Penolong. (Yahya
14:5  &  16:7.).  Ia  juga  adalan  Roh  Penghibur  yang  akan
menerbitkan penghiburan melalui kata-kata yang menghidupkan
kita dalam penyembahan. 

17. Rum 12:7-11. RK memberikan banyak anugerah. Sembilan ma-
cam karunia adalah sebagai tanda bahwa kita ada RK.9 Karunia
inilah yang bekerja didalam Tubuh Keristus. (Didalam Gereja.)
Agar  gereja  bertumbuh  dalam  kuasaNya  serta  membuahkan
Kebenaran.  Dengan  pekerjaan  9  Karunia  inilah  Sidang  akan
didewasakan  dan  dengan  9  Karunia  ini  juga  Gereja  dan  tiap
pribadi dibawa kepada kelahiran baru. Perhatikan Yahya 3:3-5.
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18. Galatia 5:21-22 Maka RK akan memberikan kepada kita pem-
buahan dalam Roh; Kita harus menginsyafi bahwa pembuahan
ini tidak secepat yg kita sangkakan; dengan persekutuan kita
terus dan tekun didalam Roh, kita melayani pekerjaan Roh maka
akhirnya kita mengeluarkan buah-buahan Roh yakni, sukacita,
kemurahan, panjang hati dsbnya.

19. Pekeerjaan RK yang sangat jelas dan maha penting ialah men-
yucikan hati kita (Rum 8:2.) dan lebih jelas lagi dalam Jehezkiel
35:22-31,  penyucian  mana  yang  berlangsung  terus  sehingga
sifat  Gereja benar2 baru dan tidak lagi  ada permusuhan dan
pertikaian melainkan damai sejahtera kesukaan serta kebenaran
sebagaiaman disebutkan dalam Yesaya 11:2-3 dan 6-9. Maka
terbentuklah suasana baru yakni perdamaian penuh kemuliaan
yang lahir dan tumbuh dari dalam hati bathin kita oleh RK dan
Tuhan Yesus. Juga dalam Yesaya 32:15 dikatakan bahwa Gereja
yang penuh dengan RK d-umpamakan seperti 'padang gurun yg
panas dan gersang brubah menjadi kebun indah penuh dengan
buah2 an.'
Dalam Yesaya 61:1-3 maka RK akan memberi kelepasan dengan
sendirinya  oleh  karyaNya  kita  disidarkan  dan  dibawa  terus
menuju kesempurnaan serta kelepasan akan berlangsung terus,
kita hanya menyerah saja dan menuruti bimbingan Roh Kudus
sehingga kita dibawa kepada sifat baru menurut Rencana Allah
sendiri  Ephesus  4:23-24.  pembangunan  mana  sampai  Gereja
mencerminkan Cahaya Kemulyaan Tuhan. (II Korintus 3:17:18.)

Demikianlah keindahan Rencana Allah  yang mengasihi  kita.  Kita
tidak dijadikan manusia sekedar beragama, melainkan akan diubah
sebegitu  rupa  menuju  pembaharuan  yang  sempurna  sehingga
hilanglah keadaan sifat  kemanusiaan kita dan menjadi baru yang
gamerlang tanpa kerut  dan cacat  serta kekurangannya dan akan
sempurna  untuk  dibawa  memasuki  Had  iratNya  yang  penuh
kemuliaan dan keagungan.

Magelang 26 Juni 1982.
Disusun Pdt.y.d. soenarso d.p.
hamba Tuhan yg merindukan
Gereja yang disempurnakan.

MAM No.138. November 1982.
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Didalam penyembahan dan pelayanan kita terdapat 3(tiga) taraf
pelayanan rohani. Suatu taraf dimana pelayanan kita dilaksanakan
yang  bergantung  kepada  taraf  penyembahan  kita  dan  tidak
akandapat meningkat lebih tinggi dari  taraf  penyembahannya itu.
Ketiga taraf penyembahan dan pelayanan ini dilambangkan pada 3
(tiga} bagian dari Tabernakel.

I. PENYEMBAHAN NYAWANI.

Taraf pertama yang digambarkan dengan "halaman" pada Taber-
nakel, adalah TARAF NYAWANI atau USAHA MANUSIA. Penyemba-
han pada taraf ini (melakukan) mentaati suatu peraturan penyem-
bahan yang telah diatur yaitu LITURGI yang disusun oleh manusia.
Penyembahan  yang  memakai  liturgi  ini  selalu  sama  setiap  kali
diadakan  kebaktian,  khususnya  untuk  Gereja2  atau  golongan-2 
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 Tuhan" ditunjuk untuk "memimpin" penyembahan tersebut. Untuk
menambah pelaksanaan liturgi itu, mereka biasnya berkhotbah atau
mengajar (yang tidak dalam pengurapan Roh Kudus.) dengan mem-
pergunakan khotbah2 atau bacaan2 yang telah ditulisnya. Mereka
menyampaikan buah2 dari apa yang telah dipelajari dan direnung-
kannya dari Alkitab; termasuk kebenaran2 dan kesopanan2.

Pada penyembahan semacam ini ada "Hamba2 Tuhan" yang aktif -
mengambil bagian untuk memimpin penyembihan itu dan "anggota2
bisa" yang sebagian besarnya biasanya pasif saja, kadang2 hanya
menyampaikan kata2 hafalan atau ikut2 an menyanyi dari  dalam
buku puji2an. Dengan demikian tidaklah tarasa dan nampak suatu
persekutuan yang sebenarnya dan yang akrab, dimana sebenarnya
masing2  perlu  saling  melayani  daripada  hanya  melakukan  suatu
peliksanaan yang fomil dari susunan upacara agama yang tertentu.
Cara  penyembahan  semacam ini  baik,  karena  hal  ini  menggam-
barkan usaha-2 yang terbaik dari manusia untuk mencapai Pencipta
nya dan untuk memberi sambutan terhadap kehidupanNya. Tetapi
lebih dari itu ada suatu penyembahan yang lebih tinggi dimana kita
semuanya  perlu  mengalaminya  yaitu  mengalami  penyembahan
didalam RohNya. 

II. PELAYANAN NYAWANI

Jika kita menyembah pada TARAF NYAWANI kita akan melaksan-
akan juga semua pelayanan kita, diluar atau didalam Gereja pada
taraf nyawani juga. Umpamanya: Penginjilan. Terlebih dahulu atau
diutamakin  mengorganisir  panitya;  ada  seksi2,  perkembangan
rencana2, kampanya yang dicita2kan, usaha2 dana, susunan acara
dan  cara2  penginjilan,  menghafalkan  "EMPAT  PERKARA  YANG
5ETIAP  ORANG  HARUS  TAHU  UNTUK  DIS£LAMATKAN"  lengkap
dengan ayat2 Alkitab untuk berbagai situasi. Belajar psykhologi agar
dapat mengerti jiwa orang, mempergunakan semua jenis alat dan
metode2 modern membangun organisasi besar agar dapat berhasil,
efisien dan berpengaruh.

Melayani  pada  taraf  ini  dapat  membawa  orang  untuk  percaya
kepada  Tuhan  Yesus,  untuk  bertobat,  baptis  air  dan  dapat  juga
dibaptiskan didalam Roh Kudus. Tetapi mereka tidak akan menge-
tahui  tarat  penyembahan  yang  lebih  tinggi,  yaitu  PENYEMBAHAN
ROHANI dan PELAYANAN DIDALAM ROH.
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III. PEHYEMBAHAN ROHANI.

Taraf kedua yang digambarkin dengan "TEMPAT SUCI" pada Taber-
nakel, iaiah TARAF PENYEMBAHAN ROHANI dan PELAYANAN DIDA-
LAM ROH. Yesus berkata: "Allah Roh adanya dan Ia menghendaki -
umatNya menyembah. Dia didalam Roh dan Kebenaran. Penyem-
bahan  dalam  taraf  ini  mengikuti  suatu  acara  yang  bebas  yang
ditentukan, dikendalikan dan dikuasai oleh Roh kudus sesuai dengan
pokok-pokok  dasar  yang  telah  diberiken  oleh  Paulus  didalam  I
Korintus 14:26-33.

Berlainan  dengan  cara2  penyembahan  manusia/nyawani,  aturan
dan pelaksanaan penyembahan didalam Roh tidak akan sama pada
kedua  kalinya  dengan  yang  pertama.  (Program/acara  penyem-
bahan/kebaktian hari ini berbeda dengan esok, dseterusnya.)

Penyembahan Rohani dapat dikenal dengan bernyani didalam Roh
dengan bermazmur dengan nyanyian rohani yang melodi dan - per-
kataan lagu2 itu diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Tidak seorangpun
dapat berdiri didepan untuk memimpin dan mengontrol, melainkan
semua anggota mengambil bagian dengan bebas melakukan - dan
menyampaikan  sesuatu  sebagaimana  Roh  Kudus  memimpin
mereka. MELAYANI yang sebenarnya, ialah MENYATAKAN KARUNIA
ROHANI  menurut  pimpinan  Roh  Kudus,  yang  dipergunakan  oleh
Tuhan untuk berbicara atau menyampaikan langsung kepada umat-
Nya. Atau menyampangkan tangan dan mendoakan orang lain. Bila
ada yang menyampaikan peng-ajaran, maka orang tersebut men-
yerahkan sepenuhnya kepada pimpinan Roh kudus agar ia dipergun-
akan untuk menyampaikan pengajaran2 Nya yang asli dan murni.
Tak  ada  perbedaan  antara  Hamba2  Tuhan  dan  anggota2  biasa
didalam  persekutuan  Doa/Kabaktian  semacam  ini,  sebab  semua
dapat  mengambil  bagian  jikalau  ia  berserah  kepada  Roh  Kudus.
Semuanya adalah satu dan sama dihadapan Tuhan. Tuhanlah - Guru
dan Pemimpin  mereka.  Semuanya berhimpun ber-sama2 didalam
suatu perhimpunan/pertemuan yang bersifat kekeluargaan, menya-
dari - se dalam2nya akan persekutuan yang erat dengan Tuhannya
serta antara satu dengan yang lain. Mereka sangat memperhatikan
satu dengan yang lain serta melayani satu dengan yang lain didalam
Kasih Tuhan Yesus. Mereka mengenal satu dengan yang lain bukan
hanya secara lahiriah saja tetapi juga secara rohaniah.

Jikalau mereka berhimpun setiap hari mengelilingi Meja Tuhan un-
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tuk menerima kehidupan RohaniNya. Mereka dibangunkan didalam 
satu Tubuh didalam Dia serta dipenuhi dengan Kasih dan sukacita-
Nya. Cara penyembahan semacam ini sangat di inginkan dan diper-
kenan oleh Allah, sebab Allah justru mencari baringsiapa yang mau 
berserah kepadaNya serta menyembah Dia didalam Roh dan keben-
aran. Dan saatnya justru sekarang inilah kita harus meningkatkan 
penyembahan kita didalam Roh kepada Allah. (Yohanes 4:23-24.)

IV. PELAYANAN ROHANI/DI DALAM ROH.
Jikalau kita sudah mulai dengan Penyembahan didalam Roh, kita

juga  akan  meliksanakan  pelayanan  kita  (diluar  maupun  didalam
Gereja)  dalam TARAF  ROHANIAH.  Kita  tidak  akan  membutuhkan
cara2 manusia; kita akan kurang menitikberatkan-peraturan2 yang
timbul dari akal2 manusia, alat2 dan kepandaian - atau kecakapan
secara  duniawi,  karena  kita  ketahui  alat2  jang  terpenting  untuk
MELAYANI DIDALAM ROH ialah Kasih Yesus didalam hati  kita dan
pimpinan Roh Kudus kepada kita/didalam kita. 
Karunia-2  Roh  Kudus  akan  menggantikan  pengertian  psikologis.

Kita  akan  mengnal  orang  melalui  Roh  Kudus  dan  mengetahui
rahasia2 - yang tersembunyi didalam hati orang dan kebutuhan2-
nya. Semua itu akan dinyatakin kepada kita melalui Roh Kudus. Kita
akan dapat menasehatkan orang itu bukan menurut kebijaksanan
dan pengal aman kita secara manusia, tetapi melalui kebijaksanaan
dan pengetahuan Roh Kudus yang diberikan kepada kita pada saat
kita melayani.  Seringkali  kita tanpa rencana atau acara, kita taat
kepada - Tuhan dan mau berangkat begitu saja kemana Tuhan utus
dan  tunjukkan  untuk  menyampaikan sesuatu  tanpa  direncanakan
terlebih dahulu. Kita akan kagum melihat hasilnya, karena apa yang
disuruh Tuhan untuk di sampaikan kepada orang itu ternyata tepat
sekali  mengenai  kebutuhannya  dan  sasarannya.  Kita  tidak  amat
perlu  untuk  -  mempunyai  atau  memimpin  suatu  organisasi  yang
besar, yang sangat perlu dan penting ialah kita  harus senantiasa
sadar  dan  mengisyafi  bahwa  Tuhan  Yesus  lah  yang  menjadi
Pemimpin dan kita sebagai - anggotaNya yang dengan mengerti dan
memiliki tugasnya masing2 - perlu taat sungguh2 kepada Pemimpin
kita itu. Kita, tidak akan di hormati dan di besar2kan nama kita,
melainkan  sering  di  olak2  dan  dianiaya  serta  difitnah.  Kita  akin
berkurang  dan  Yesus  akan  menjadi  semua  dalam  semuanya.
Seharusnya  kita  akan  kurang  diperhatikan  oleh  manusia,  tetapi
kemuliaan Yesus, akan dinyatakan kemanapun kita pergi.

B E R S A M B U N G .-
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Beberapa

Pemberitahuan

Para pembaca MAM yang dikasihi Tuhan Yesus.

* Dengan hormat kami mohon agar yang belum memperbaharui
pendaftaran berlangganan majalah "Api Menyala," mengisi formulir
yang telah tersedia didalam MAM.No.134. terbitan Juli  1982 atau
menyurat  kepada  kami  untuk  kelancaran  dan  kerampungan
administrasi  kami.  Bila  sampai  akhir  Desember  tidak  ada khabar
dari  Anda,  maka  pengiriman  -  MAM,  akan  dihentikan  dan  akan
diberikan kepada yang - memmerlukan.

* Kepada Anda yang menerima MAM ini tanpa permintaan sendiri,
dengan ini kami jelaskan bahwa Anda menerimanya atas permin-
taan seorang teman atau saudara Anda. Maka kepada pemohon itu
atau orang yang meneruskan MAM ini  kepada orang lain,  teman
atau saudaranya, kami harap dengan hormat agar Anda memberi-
tahukan  kepada  yang  Anda  kirimkan  itu.  Agar  jelas  diketahui
bukanlah kami yang menawarkan atau menyodorkan MAM ini.

* Bagi Anda yang akan pindah dan yang sudah pindah alamat,
kami mohon dengan hormat agar memberi tahukan kami dengan
segera,  karena  ada  beberapa  majalah  MAM  sering  dikembalikan
kepada  kami.  Kasihan  Tuhan,  berkatNya  terbuang  buang,
sedangkan banyak yang membutuhkannya.

* BUKU-BUKU YANG MASIH TERSEDIA PADA KAMI

1. Gereja menurut Pola Perjanjian Baru
2. Penjelasan mengenai Karunia-2 Rohani
3. Keindahan dibalik Tirai
4. Menyembah dalam Roh dan Kebenaran.
5. MAZMUR BAGI TUHAN (Buku Nyanyian)

Harga tiap2 buku Rp.650,-
Ongkos kirim Rp.250,--

REDAKSI.




