


DARI REDAKSI . . . . . .
Dengan bertambahnya beberpa ribu langganan baru majalah "Api

Menyala" maka kami merasa perlu untuk memuat naskah2 yang -
pernah dimuat,  khususnya pelajaran2 dan  nubuatan2 yang  kami
terima dalam Bible Camp 1972, dengan harapan kiranya menjadi
pegangan teguh dan membangun iman serta menjadi berkat bagi
yang membacanya. Hend aklah pembacaannya disertai  sikap dan
suasana doa dan yakinlah bahwa Tuhan memberi pengertian yang
lebih  mendalam.  Akhirnya  kami  ucapkan  selamat  membaca  dan
Selamat Tahun Baru 1983. Tuhan memimpin dan memberkati Anda
sekatian. -.bb.-

____________________________________

TONGKAT

HARUN

Tadi  didalam  nubuatan  dikatakan  bahwa  empat
orang imam akan memikul pati perjanjian dari timur
ke  barat.  Dan  di  barat  itu  gunung-gunung  sudah
mulai  mengeluarkan  air  yang  turun  untuk
menyambut Peti Perjanjian itu.

Tuhan juga mengatakan bahwa Dia akan menyuruh
orangke  pulau-pulau  dan  negara-negara  dengan
membawa  pembaharuan  rohani  kepada  mereka.
Didalam  pelaksanaan  pelayanan  ini  orang-orang
utusan  itu  akan  banyak  mengalami  aniaya  dan
kesukaran.  Tetapi  Tuhan  mulai  memberi  tahukan
sebelumnya,  supaya  pada  saat  segala  perkara  ini
mulai terjadi, kita tidak akan takut dan gentar.

Peti  Perjanjian  itu  melambangkan  dan
mengingatkan  tentang  perjanjian  diantara  Tuhan
dengan  umatNya.  Didalam  sejarah  orang-orang
Israel  dinyatakan  bahwa  akibat-akibatnya  hebat
sekali,  jikalau  orang  bermain-main  dengan  Peti
Perjanjian itu.
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ka dia mulai meletakkan Peti Asyahadat lebih dahulu, lalu
perkakas  perkakas  di  dalam  Tempat  yang  Suci,  dan
terakhir  halaman   luar  Demikian  juga  pelayanan  dari
"imamat yang berkerajaan" itu harus di mulai di hadapan
hadirat Tuhan, lalu keluar kepada umat Tuhan yang lain
dan kepada dunia.

Berbunga
Tanda  tanda  dari  pihhan  Tuhan  ialah  bahwa  tongkat

Harun  dapat  berbunga  dan  berbuah  di  hadapan  Peti
Asyahadat itu Di dalam Syiru L'asyar Solaiman 2:1,2 orang
yang di kasihi Tuhan dalambangkan dengan bunga bakung
Kasih Kristus di-dalam hati kekasihNya menjadi suatu "bau
harum"  di  dalamhidipnya  Rasul  Paulus  juga  pernah
mengatakan  bahwa  "aku  seperti  bau  narum  ditengah
tengah  orang  yang  akan  di  sela-matkan  Tuhan  ingin
menetapkan panggilanNya di dalam hati kita supaya kita
boleh mengeluarkan bau harum.

Di dalam taman Tuhan, ada banyak bunga yang berbau
harum sehinga Tuhan memanggil  angin dari  selatan dan
utara untuk meniup dan membawa bau harum itu. Pada
saat-saat  ini  kita  di  panggil  untuk  mem persembahkan
hidup  kita  men-jadi  bau  harum di  hadapan  Tuhan.  Bau
harum ini akan di tiupoleh angin Roh Kudus dan dibawa ke
hadirat  Tuhan,  dimana  kita  akan  merasa  persekutuan
Tuhan,  seolah-olah  Tuhan  me-rangkul  kita  seperti
kekasihNya. Roh Tuhan datang kepada kita seperti kepada
Elia,  sebagai  angin  yang  sepoi-sepoi.  Rasanya  sedap,
sehingga dihadirat Allah itu kita akan lupa dunia ini dan
keadaan-keadaan  di  dalam keluarga  dan  kehidupan  kita
sehari-hari.

Berbuah
Di dalam Bilangan 17 tadi di katakan sesudah tongkat itu

berbunga, maka tongkat itu berbuahkan badam. Di lihat
secara  manusia,  tongkat  ini  tidak  berakar.  Bagaimana
dapat meng-hasilkan buah? Tongkat itu hanya diletakkan
di hadirat Tuhan, dapat berhunga dan berbuah. Ini berarti
bahwa Tuhan tidak ingin buah yang biasa/alamiah,  atau
buah untuk di  lihat oleh manusia,  melainkan buah yang
tersembunyi di hadapan hadirat Allah di Tempat yang Maha
Suci. Jadi Tuhan ingin kita lebih dahulu mencari hadiratNya
dan melayani Dia, baru kita akan di pakai duluar. Sekarang
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Tuhan belum mencari pelayanan kita di luar. Dia menuntut 
lebih dahulu kehidupan kita di badapanNya.
Apakah kita ingin di puji oleh manusia karena perbuatan

kita  atau  dengan  perkara-perkara  yang  ajaib  yang  kita
lakukan? Jangan, saudara-saudara. Yang perlu ialah kehi-
dupan kita senantiasa di hadapan Tuhan. Pribadi kita harus
senantiasa  bersekutu  dengan  Tuhan,  sehingga  rahasia-
rahasiaNya dapat ditulis di dalam hati kita dan buah-buah
Roh dinyatakan didalam hidup kita.
Banyak team-team penginjilan dan hamba-hamba Tuhan

dapat dipakai dengan heran sehingga namanya termasyh-
ur; tetapi hanya untuk sebentar saja, lalu jatuh. Mengapa?
oleh karena mereka berbuat perkara-perkara untuk dilihat
dan dipuji oleh manusia, dan kurang mengeluarkan buah-
buah  yang  tersembunyi  yang  dapat  tumbuh  hanya  di
hadapan hadirat Tuhan. Biarlah nama kita atau team kita
kurang  terkenal  oleh  manusia,  tetapi  nama Tuhan  yang
termasyhur.
Sebab itu jangan kita kuatir atau kecewa kalau pekerjaan

kita tidak dianggap oleh organisasi kita atau oleh orang-
orang yang lain. Tetapi kita akan berkorban yang tidak di
lihat oleh orang lain, hanya oleh Tuhan saya, karena kita
menginsyafi  bahwa  ini  bukan  pekerjaan  atau  pelayanan
kita,  melainkan  pekerjaan  Tuhan.  Jangan  kita  terlalu
berpikir bahwa kita dipakai dengan heran untuk berbuah
mujizat dan menyatakan kuasa Tuhan. Lebih penting kita
mempematikan hubungan kita dengan Tuhan. Dialah yang
akan menghasilkan buah-buah Nya di dalam hidup kita dan
melalui kita.
Jikalau kita tinggal senantiasa dalam Tempat yang Maha

Suci,  kemanusiaan  kita  dan  sifat-sifat  yang  ingin  dipuji
tidak  akan  menonjol.  Kita  akan  merasa  hadirat  dan
suasana Roh Kudus seolah-olah kita sudah di surga.
Pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ialah bukan

dengan  akal  dan  usaha  kita  sendiri,  melainkan  dengan
sembilan karunia/pemyataan Roh dan sembilan buah Roh.
Karunia-karunia  Roh  itu  perlu.  Kita  harus  menyatakari
kuasa Allah, dan harus ada nubuatan dan lain-lain. Tetapi
buah-buah Roh itu juga perlu di dalam kehidupan pribadi
kita.  Hadirat  Roh  akan  membuat  kita  berbuah.  Melalui
karunia-karunia Roh itu, buah-buah Roh akan lebih dinya-
takan di dalam hidup kita.
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Tidak cukup buah-buah Roh saja; harus ada juga karu-
nia-karunia. Kalau misalnya saudara kita sakit, kita dapat
mengatakan bahwa kita mengasihi  dia.  Tetapi  kalau kita
tidak  mau  menyampaikan  karunia  kesembuhan  kepada-
nya, kasih kita hanya omong kosong saja. Jadi buah-buah
Roh yang ada pada kita akan dinyatakan da disempurn-
akan melalui karunia-karunia/pernyataan-pernyataan Roh.
Harus  ada  keseimbangan  diantara  kehidupan  kita  di
hadapan  Tuhan  dengan  pelayanan  pelayanan  pekerjaan
Tuhan.  Perlu lebih dahulu ialab persekutuan kita dengan
Tuhan, sehingga buah-buah Roh itu tumbuh di dalam hidup
pribadi kita, lalu dapat di nyatakan dalam pelayman kita.
Padang tekukur sedang di  robah menjadi  taman bunga

yang  indah  berbau-bauan  yang  harum.  Kehidupan  kita
yang keras sedang di  robah di  hadapan Tuhan,  menjadi
indah seperti kehidupan Yesus. Keindahan dan kemuliaan-
Nya akan dinyatakandi dalam dan melalui kita.

Memasyhurkan Kebaikan Tuhan.
Tetapi  tidak  cukup  kita  tinggal  di  kamar  saja.  Seperti

Adinda di dalam Syiru L'Asyar, Tuhan memanggil kita untuk
keluar dan berjalan ditengah-tengah taman-taman Tuhan
yang indah-indah serta makan daripada buah yang sudah
masak  itu.  Kita  keluar  untuk  melihat  apa  yang  Tuhan
sedang perbuat pada masa kini dan kita boleh mengambil
bagian  dengan  Dia  didalam  pekerjaanNya  itu,  dengan
mengingat bahwa inilah tamanNya (pekerjaanNya) bukan
pekerjaan kita.
Mungkin diantara kita ada orang yang kecewa dan mau

mengeluh seperti Elia: "Saya sudah kecewa, Tuhan. Saya
tidak sanggup melayani Engkau lagi. Hanyalah saya saja
yang  masih  sedia  kepadaMu  dengan  sungguh-sungguh.
Yang lain hanya mau menyiksa saya." Lalu Elia menyem-
bunyikan diri di dalam gua untuk bersungut-sungut. Tetapi
Tuhan berkata kepada Elia: "Masih ada 7000 orang yang
setia kepadaKu." Mungkin kita juga merasa di kecewakan
oleh  orang-orang  yang lain,  oleh  organisasi  gereja  kita,
oleh sahabat kita yang kita senangi,  sehingga kita tidak
mau  lagi  untuk  melakukan  pekerjaan  Tuhan  itu.  Tetapi
ingatlah,  Tuhan  mengatakan  kepada  kita,  bahwa  masih
ada  orang-orang  pilihanNya  di  seluruh  muka  bumi.  Dia
ingin mengutus kita ke pulau-pulau untuk mencari orang-
orang pilihanNya dan untuk membangkitkan mereka.
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Kadang-kadang kita merasa bahwa tidak ada pintu-pintu
yang  terbuka  atau  kita  tidak  melihat  hasil  yang  nyata
Tetapi  Tuhan  berbicara  kepada  kita  supaya  kita  bangun
keluar untuk mengumpulkan bangsa yang lagi tinggal itu.
Dari  dalam segala gereja,  biarpun keadaan-keadaannya

kering atau sesat sekalipun, tetapa Tuhan mau memanag-
gil beberapa orang pilihanNya. Bukan saya katakan bahwa
orang-orang  ini  akan  keluar  dari  organisasi  gerejanya,
tidak.  Tetapi  mereka  akan  Tuhan  lepaskan  dari  ikatan-
ikatan  dosa,  sifat-sifat  malas,  perbantahan-perbantahan
dan  cara-cara  yang  lama.  Orang-orang  itu  akan  di
kumpulkan di hadapan Tuhan di-dalam Tempat yang Maha
SuciNya, dan disiapkan untuk menanggulangi  pekerjaan-
Nya pada masa akhir zaman ini.
Mari kita bersama-sama bertindak untuk memasyhurkan

pekerjaan Tuhan pada segala  bangsa supaya  cahaya  itu
terbit.
Kita teleh mengatakan di atas bahwa tongkat Harun yang

berbunga dan berbuah itu kemudian ditaruh di dalam Peti
Perjanjian  dan  diusung  kemana-mana  oleh  imam-imam.
Demikian juga hidup kita ditaruh di hadapan Tuhan supaya
berhunga dan berbuah. Kita sedang diberi keindahan dan
kemulian Yesus. Yesus menjadi hidup kita. Lalu Peti Perjan-
jian  Tuhan  akan  diusung  keujung-ujung  bumi  dengan
hidup  kita  (dilambangkan  oleh  tongkat  Harun  itu)
tersembunyi di dalamnya.

Suatu Kemenangan yang Heran.
Di  dalam Maleakhi.  4:2-3 kita  baca:  "Akan  tetapi  bagi

kamu  yang  takut  akan  NamaKu  akan  terbit  matahari
kebenaran  dan  dibawah  kepakNya  akan  ada  penyem-
buhan; maka kamu akan keluar dan beramai-ramai seperti
anak-anak  lembu  yang  tambun.  Maka  kamu  akan
memijak-mijak  segala  orang  fasik,  sehingga  mereka  itu
menjadi lebu duli dibawah tapak kakimu, yaitu pada hari
yang Kudatangkan kelak, demikianlah Firman Tuhan serta
sekalian alam!"
Janji  yang  Tuhan  berikan  kepada  Maleakhi  ini  akan

digenapi di dalam kita. Biarpun kita merasa tidak berlayak
untuk masuk perkara ini, tetapi kita diberi kekuatan sebab
dibawah sayap-sayap/perlindungan Tuhan, kita disembuh-
kan  dari  segala  kekecewaan  dan  sakit  hati  kita  satu
dengan yang lain.
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Tuhan berjanji bahwa segala musuh dan orang fasik akan
kita injak-injak dengan tapak kaki  Di  dalam Mazmur di-
katakan bahwa Yesus membuat musuhnya alas kakiNya.
Kita juga mau diberi kuasa untuk menginjak-injak musuh-
musuh Tuhan sehingga menjadi lebu duli.
Beberapa hari yang lalu saya melihat penglihatan dimana

bela tentera berbaris dengan rata-rata perang yang roda-
nya berjalan bergemeretek-gemeretak, dan segala senja-
tanya dikelilingi dengan api. Pada waktu tentara itu berja-
lan,  banyak  debu  yang  berterbangan.  Dalam  nubuatan
dikatakan  bahwa:  "Inilah  musuh-musuhmu seperti  debu
yang  kau  injak-injak."  Tuhan  ingin  segala  musuh  kita
dikalahkan dan ditaruh di bawah kaki kita.
Tetapi kita mengingat bahwa di dalam Epesus 6 dikatakan

bahwa  kaki  kita  itu  berkasutkan  Injil  perdamaian.  Kita
tidak berperang dengan manusia, tetapi dengan penguasa-
penguasa dan penghulu-penghulu di udara, yaitu dengan
kuasa-kuasa kegelapan. Senjata-senjata kita ialah senjata-
senjata rohani. Dimana ada keributan atau huru-hara, kita
tinggsalkan  Injil  perdamaian  itu.  Segala  jejak  kaki  kita
disertai  dengan perdamaian itu,  sehingga segala bangsa
akan melihat sejahtera dan kemuliaan dari Tuhan.
Untuk  menggenapi  panggilan Tuhan  ini  kita  harus  me-

ninggalkan cara-cara kita yang lama, segala hawa nafsu
dan segala cita-cita kita, serta menyarah dengan mutlak
kepada kehendak Tuhan. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi
Yesus  didalam kita.  Tuhan  mencari  suatu  generasi/umat
yang baru yang dapat dipercayaiNya untuk mamayhurhkan
NamaNya.
Dimana-mana Tuhan sedang mengumpulkan orang-orang

yang lagi tinggal itu untuk dijadikan satu umat yang akan
memasyhurkan  kebeikanNya.  Biarlah  kita  keluar  dari....
gelap supaya terang Allah dapat memancar dalam kita.

Tuhan  ingin  memakai  kita  pada  mana  akhir  zaman ini
untuk menggoncangkan dunia ini. Tuhan akan menggon-
cangkan gereja-gerejaNya, sehingga orang-orang pilihan-
Nya  akan  melepaakan  diri  dari  ikatan-ikatan  tradisi  dan
cara-cara manusia.

Untuk menghadapi peperangan rohani ini, kita harus di-
persatukan  dengan  perkara-perkara  yang  diatas,  yaitu
perkara-perkara rohani.  Tuhan tidak hanya menggoncang-
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kan  bumi  ini,  tetapi  juga  langit,  dimana  kuasa·kuasa
kegelapan akan dihancurkan oleh kuasaNya.

Di dalam Hajai 2:10 dikatan bahwa rumah Allah yang ter-
kemudian akan lebih besar dan lebih indah daripada yang
dahulu-dahulu.  Kitalah  yang  dipanggil  untuk  dibentuk
Tuhan menjadi rumahNya yang terkemudian itu. Peperan-
gan  rohani  kita  akan  dipersatukan  dengan  peperangan
yang dilangit, sehingga kemuliaan dan kuasa Tuhan akan
dinyatakan  secara  lebih  hebat  dalam  Rumah  Tuhan  ini,
yaitu  hidup  klta,  daripada  di  dalam  rumah-rumah  yang
dahulu-dahulu.

Kalau kita memikirkan diri kita sendiri dan pengalaman-
pengalaman  kita  sampai  sekarang,  kita  merasa  sangat
tidak  layak  untuk  masuk  dalam  perkara-perkara  yang
Tuhan janjikan ini. Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang
kuat dan terkemuka secara manusia. Dia memanggil suatu
umat yang tersembunyi,  yaitu suatu umat yang mencari
persekutuan dengan Dia di dalam Tempat yang Maha Suci
dan bersedia mempersembahkan diri menjadi korban yang
hidup.

Pada  waktu  saya  berdoa  diatas  gunung  saya  melihat
suatu penglihatan dimana ada suatu barisan yang turun
dan atas gunung, masing-masing membawa obor. Orang-
orang itu mulai terpencar masuk ke daerah-daerah seluruh
muka  bumi  ini  serta  membakar  kota-kota  dan  segala
perkara  yang  dekat  dengan  orang-orang  itu.  Lalu  saya
melihat suatu tulisan yang tertulis  jelas sekali,  demikian
"Aku  menginginkan  hamba-hambaKu  tetap  mengalami
kepenuhan Roh KudusKu. Barisan yang membawa api itu
akan  Kusuruhkan  untuk  membuat  kekejutan  diantara
orang-orang  kafir,  juga  pada  bangsa-bangsa  yang  itu."
Tuhan memanggil kita untuk membuat kekejutan diantara
bangsa-bangsa.

Tuhan memberikan kepada kita panggilan dan janji-janji
yang indah sekali, tetapi ingatlah bahwa ada syarat-syarat
yaitu suatu korban yang besar yang harus kita bayar. Kita
akan  mengalami  banyak  kesukaran  dan  aniaya.  Tetapi,
sebagaimana dikatakan di  dalam Maleakhi  4 tadi,  Tuhan
sudah menaruh musuh-musuh itu dibawah tapak kaki kita.

Oleh: Ev. Kornelius Darta, S.
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Tuhan telah memanggil dia setelah melayani di Irya pada tahun
1973.  Saudara  kami  yang  kekasih  ini  adalah  bekas  seorang
perompak/bajak laut yang beroperasi di Sumatera dan daerah Riau
dan sekitarnya. Tidak sedikit ia mengalami tantangan2 oleh karena
memberitakan Injil Tuhan Yesus di pasar2, di jalan2, di bus, bahkan
beberapa  kali  nya  ris  dari  beberapa  pembunuhan.  Pelajaran
dibawah ini telah disampaikannya di dalam BICA 1972 sebelum ia
berangkat untuk pelayanannya yang terakhir di Irian Jaya.

MENGAPA BERPIHAK-PIHAK?

Kalau saya mendengar  nyanyian:  "Diseluruh  dunia  Roh
Allah  bekerja,"  hati  saya  seolah-olah  terbeban.  Saya
bertanya  kepada  Tuhan.  "Kapan  hal  ini  terjadi  Tuhan?
Apakah inilah waktu yang Tuhan berikan?"  Tetapi  Tuhan
berkata,  "Belum  masanya,  karena  anak-anakKu  belum
bersatu, dan tidak mau bersatu, cekcok satu dengan yang
lain."

Kita lihat dalam 1 Kor. 1:12-18, disini  ada tiga perkara
yang penting yang harus  kita ketahui,  dimana di  dalam
sidang di  Korintus pada saat itu sedang berpihak pihak,
Ada yang berkata. "Saya pihak Paulus, saya pihak Apolos,
saya pihak Kristus," sehingga akhirnya kacau semuanya,
dan  Roh  Tuhan  tidak  bekerja  lagi,  serta  rahasia-rahasia
Tuhan  tidak  dinyatakan  lagi.  Mengapa?  Karena  mereka
berkelahi satu dengan yang lain.

Mari kita periksa satu kehidupan sidang di Korintus itu.
Mungkin  sebagian  berpihak  Paulus,  karena  dialah  yang
telah  mendirikan  sidang  jemaat  itu.  Yang  lain  berpihak
Apolos,  karena,  mungkin  dia  yang  pandai  berbicara.
Orang-orang  lain  lagi  mengatakan:  "Kami  ini  berpihak
Kristus," dan mereka tidak mau mendengarkan pengajaran
rasul  rasul  yang  lain.  Mereka  hanya  berpegang  bahwa:
"Kami saja yang benar."
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Tetapi  Tuhan  tidak  menghendaki  hal-hal  ini  di  dalam
sidang  JemaatNya.  Sebab  apa?  Kalau  masih  ada  lagi
tembok-tembok  yang  memisahkan  kita  dari  Kristus  dan
satu dari yang lain, maka Roh Tuhan tidak dapat bekerja
dengan berbas.
Hal-hal semacam ini sering terjadi di gereja-gereja pada

masa  ini.  Kalau  tidak  menurut  liturgi  mereka,  mereka
menganggap  pengajaren  yang  sesat.  Kalau  seorang
penginjil tidak se-aliran dengan mereka, tidak diterima di
gerejanya. Ada kalanya penginjil itu disuruh Tuhan untuk
pergi ke gereja itu, tetapi karena gereja itu ditutup dengan
kancing besi akhirnya maksud Tuhan tidak tercapai. Roh
Tuhan dipidamkan di geraja tersebut.
Jikalau  kita  mau  sungguh-sungguh  dipesatukan  oleh

Tuhan jangan lagi kita melihat si-A dari gereja ini atau si-B
dari gereja itu, dan jangan kita memandang aliran ini atau
itu. Biarlah kita menginsyafi  bahwa kita ini adalah suatu
umat  Tuhan,  bukan  umat  gereja  ini  atau  itu.  Bagai-
manakah kita dapat mencapai "suatu Gereja yang kudus
dan  am,"  kalau  kita  masih  senang  berpihak-pihak  dan
memegang pendirian kita sendiri-sendiri.
Bagaimana  Gereja  yang  kudus  dan  am  itu  dapat  kita

capai? Yaitu pada saat-saat ini  Tuhan mau bekerja pada
siapa saja  yang mau melepaskan cara-cara  gereja yang
diatur  oleh  manusia,  tembok·tembok  yang  menghalangi
pekerjaan  Roh  Tuhan.  Tuhan  memilih  orang-orang  yang
dapat  dapakai  untuk  melepaskan  umatNya  yang  mau
dipersatokan. Jangan lagi kita terlalu memandang kepada
gereja atau aliran kita, karena hal itu tidak dapat mem-
bawa kita  masuk  kerajaan  sorga.  Hanyalah  orang-orang
yang sunguh-sunguh dibaptiskan di dalam air dan Roh dan
taat  kepada  pekerjaan  Roh  Tuhan,  itulah  yang  akan
diankat  oleh  Tuhan.  Tidak  ada  terlulis  di  dalam  Alkitab
bahwa gereja yang dipesatukan secara organisasi manusia
itu yang akan masuk ke sorga. Tuhan mau pada saat ini
mempersatukan gerajaNya oleh kuat kuasa Roh Kudus.
Yang  dapat  dipakai  Tuhan  untuk  menghimpunkan

umatNya ialah orang-orang yang dapat menurut perintah-
Nya  dan  tidak  menurut  perintah-perintah  manusia/
organisasinya saya. Bukan pula orang yang hanya mencari
pangkat atau penghormatan secara manusia. Saya merasa
juga   pada   masa   kini   Tuhan   kurang  mementingkan
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gedung-gedung yang besar dan bagus atau jumlah ang-
gota  yang banyak.  Tetapi  Tuhan  melihat  hati  dan  mutu
kerohanian umatNya.
Di  dalam  I  Kor  3:16  dikatakan  bahwa  gereja  yang

mesungguhnya adalah hati kita. Inilah yang mau dibangun
Tuhan  pada  masa  ini,  yaitu  suatu  gereja  yang  hidup
didalam  kita.  Sebab  itu  Tuhan  sudah  bosan  melihat
umatNya  yang  berpihak-pihak  dan  tidak  mau  menurut
KehendakNya Tuhan ingin membangun didalam kita suatu
gereja yang kudus yang dapat memenangkan orang-orang
yang masih terikat, supaya dipersatukan didalam RohNya.
Kalau kita mau sungguh-sunguh dipakai  Tuhan,  banyak

syarat yang harus kita lakukan, yaitu:
1. Kita harus berjalan dalam Roh.
2. Kita harus taat kepada Tuhan.
3. Kita harus menghilangkan sifat berpihak-pihak kita.
Jangan  kita  memandang  suku  bangsa  karena  didalam

Tuhan semuanya menjadi satu.
Pada  saat  ini  Tuhan  mencari  siapakah  yang  sungguh-

sungguh mau dibangun menjadi gerejaNya, dan siapakah
yang  mau  sungguh-sungguh  dipakai  untuk  melepaskan
cara-cara/tradisi-tradisi  manusia  pada  iaat  ini.  Tuhan
berkata seperti kepada Nabi Jesaja: "Siapakah yang akan
Kusuiuhkan?"  Lalu  Jesaja  menjawab:  "Bahwa  aku  inilah
hambaMu, suruhkanlah aku."  (Jes  6:8).  Apakah saudara
bersedia untuk menjawab seperti Jesaja? Apaltah saudara
bersedia  untuk  menghancurkan  tembok-tembok  dan
dipakai Tuhan untuk mempersatukan GerejaNya?
Biarlah  kita  pada  saat  ini  menyadali  akan  pekerjaan

Tuhan  pada  akhir  zaman  ini  dimana  Tuhan  ingin
menyatakan  kuasa-Nya.  Dimana-mana  Tuhan
mencurahkan.  RohNya,  yaitu  hujan  akhir.  Tuhan  tidak
memandang rupa orang, tua atau muda, baru atau lama.
Tuhan  mau  siapa  saja  yang  mau  sungguh-sungguh
berserah untuk dipakaiNya. Jangan kita mau ditutupi oleh
tembok-tembok  yang  gelap  didalam  hati  kita,  sehingga
pekerjaan  Tuhan  terhalang.  Kalau  kita  sudah  menyadari
akan hal ini, maka secepet mungkin Tuhan akan bekerja
dan  tidak  lama  lagi  Tuhan  Yesus  akan  datang  dengan
kemuliaanNya untuk menjemput sekalian orang suciNya.

oleh: B. Saroha Pengaribuan.
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•• nubuatan
Kiranya Nubuatan? yang telah disampaikan BICA 1972 ini mem-

buka pandangan rokhani kita lebih luas dan pengertian kita lebih
mendalam tentang Kasih dan Rencara Allah bagi se isi dunia.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Hai  umatKu,  aku  membentuk  suatu  umat  yang bertul-
bertul  suci  dihadapan  hadiratKu.  HatiKu  sangat  sedih
sekah,  jikalau  mataKu  memandang  sidangKu  dimana-
mana lyang-mereka jauh dari kesempurnaanKu. Sebab itu
sekarang ini juga Aku MENYURUHKAN kepadamu, berlutut-
lah kamu dan bersya-faatlah bagi  mereka itu.  Tangisilah
mereka itu; kasihankanlah mereka itu. Apakah kamu tidak
rela  berkorban  bagi  mereka  itu?  Tunjukkanlah  kasihmu
pada mereka itu. Begitu sedih hatiKu, jikalau Aku melihat
keadaan mereka itu sekalian.
....alau  kamu  mau  menanggung,  kesalahan  umatKu,

kamu akan menanggung segala akibatnya.
Bergairahlah akan membentuk sidang Tuhan yang seben-

arnya. Banyak gereja-gerejaKu tidak mau menerima akan
Daku. Sebetulnya Aku akan masuk kedalam mereka, tetapi
mereka menolak.
Ingatlah  bahwa  kamulah  yang  telah  Kupilih  untuk

mengumpulkan anak-anakKu di seluruh dunia. Di hadapan
mereka kamu tidak berarti,  tetapi  pandanglah kepadaKu
Jangan kamu memandang mereka.
Nyatakanlah kebenaran RohKu kepada mereka. Saatnya

sudah  sampai  dimana  kamu  harus  bergerak.  Aku  tetap
menyertai  kamu  di  dalam  segala  perkara,  di  dalam
jalanmu.  Aku  selalu  memimpin,  meskipun  kamu  harus
mengalami segala aniaya. Percayalah Aku tetap menyertai
kamu. SinarKu tetap menyinari di dalam perjalananmu.
Ketahuilah olehmu dari antara kamu ada yang akan mati

di  bunuh  ganti  kesalahan  umatKu  dan  yang  akan  mati
syahid bagi pekerjaanKu pada akhir zaman ini. Setelah itu
Aku meng-adakan suatu api yang menyala-nyala di dunia
ini,  supaya  se-kalian  orangKu  boleh  memuliakan  dan
menghampiri  Aku.  dan  sekalian  umatKu  boleh  masuk
bilangan  yang  telah  Kutentukan  melalui  pengorbanan
beberapa orang ini.
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Ini akan Kukerjakan di seluruh dunia dimana saat ini Aku
sedang mengumpulkan dan menyiapkan umatKu. Masanya
sudah  dekat,  dimana  aniaya  dan  sengsara  akan  datang
kepada-mu. Tetapi Aku akan memberitahukan sebelumnya
hal itu terjadi. Biarlah kamu bertetap, karena barang siapa
yang tidak tetep pada panggilanKu, mereka akan keting-
galan dan binasa.

Nubuatan
Lihatlah di atas Gunung, itu ada satu api yang menyala-

nyala.  Itulah FirmanKu yang keluar  dan mulutKu sendiri
seperti  api dan mendahalui kamu dalam perang Damana
panah  itu  pergi  di  situ  akan  terjadi  kebakaran.  Dimana
Firman yang sungguh dari  pada  Ku itu  akan  ditaburkan
akan menjadi satu kebangunan Rohani yang akan terjad di
dunia dimana-mana tempat sekarang ini 

Nubuatan
Inilah saatnya untuk keluar meniup nafiri  yang menan-

dakan untuk saatnya berperang Masuklah engkau di dalam
peperangan  itu,  sebab  Aku  telah  meniupkan  nafiriKu
sebagai tanda bagimu, untuk menyerukan FirmanKu yang
telah  kuurapi  di  dalammu.  Janganlah  kamu takut  untuk
keluar di  dalam ladangKu dan masuk dalam peperangan
itu,  sebab Aku senantiasa mendahului  kamu Kamu tidak
akan kena sasaran itu, tetapi segala musuhmu akan kena
segala sasaran yang telah Kuberikan padamu itu. Pakailah
dengan  sungguh-sungguh  apa  yang  telah  Kuberikan
padamu itu. Inilah saat bagimu untuk keluar, dimana Aku
telah membuka jalan bagimu Jangan kamu melihat jalan-
jalan  yang  dari  tertutup  itu,  tetapi  keluarlah  kamu
membawa sinar yang dari - Ku itu. Jadilah kamu terang di
dalam jalan-jalan yang pada saat ini ditutupi kabut. Jangan
kamu takut melihat kabut itu. Terang yang telah Kuberikan
padamu  itu  dapat  mengusir  kabut  yang  menghalangi
perjalananmu.  Percayalah  kamu  padaKu,  karena  Akulah
yang telah menyuruhkan kamu.

Nubuatan
Firman yang Kuberikan padamu itu akan Kubuktikan saat-

saat ini, supaya kamu dapat melihat bahwa FirmanKu itu
bukan kosong adanya dan bukan cerita saja,  tapi  nyata
bagimu.  Biarlah  kamu  menyerah  padaKu,  supaya  Aku
dapat membuktikan dengan cepat FirmanKu itu.
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Pembuktian FirmanKu itu adalah menurut penyerahanmu.
Jikalau  kamu  cepat  menyerah.  Firman  itu  akan  cepat
dibuktikan. Tapi Jikalau kamu menghalang-halangi, kamu
akan  terbinasa  dengan  FirmanKu  itu.  FirmanKu  sendiri
akan menuntut dari padamu, Kamu sudah mendengarkan
FirmanKu saat ini. Kamu harus bertanggung jawab untuk
melakukannya.

Nubuatan:
Aku sedang mengerjakan kamu dan meluruskan segala

sesuatu yang bengkok di  dalam hatimu dan menjadikan
kamu satu panah yang berapi yang akan Kulepaskan pergi
ke beberapa pulau untuk membakar disana.

Nubuatan:
Ketahuilah kamu berdiri  di  tempat ini  bukan dihadapan

manusia,  melainkan  dihadapan hadiratKu.  Kamu berjanji
bukan dengan manusia. Aku dengan sesungguhnya akan
menuntut  segala  janjimu.  Saat  ini  juga  Aku  mendengar
doamu sen...  dan  menilik  hatimu satu per  satu.  Jikalau
kamu  tidak  berani  masuk  peperangan  dengan  kuasa
RohKu, tutuplah saja dan kembali.
Ketahuilah bahwa musuhmu telah terjepit pada saat ini

pada  sudut  dunia  ini  tetapi  Aku  senantiasa  akan  maju
bersama  dengan  kamu.  Aku  telah  melengkapi  kamu
sebagai panah yang berapi. Aku akan mulai meluncurkan
anak panah yang berapi itu, ketempat-tempat yang telah
Aku  incar  pada  saat-saat  ini,  untuk  menyalakan  suatu
kebakaran api yang berkobar-kobar. Segala orang di dunia
ini akan melihat bahwa Aku telah berdiri berserta kamu.
Datanglah  kepadaKu dengan  mengosongkan  bejanamu.

Aku  akan  mengisikannya  dengan  kuasaKu  yang  baru,
sehingga  kamu tidak  akan  menoleh  atau  berpaling  dari
hadiratKu atau lupa akan janji-janjimu yang akan Kutuntut
pada saat-saat ini.

Nubuatan:
Saat-saat ini Aku membunyikan nafiriKu buat panggilan-

mu. Sebentar  lagi  Aku akan membunyikan nafiri  perang
bagi anak-anakKu, lalu sebentar lagi nafiri kemenanganKu
akan  berbunyi.  Siaplah  kamu,  karena  Saat-saat  ini  Aku
mengumpulkan  tentara-tentaraKu.  Bersiap-siaplah  dan
pakailah senjata-senjata yang Kuberikan padamu.

Nubuatan:
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Aku menghendaki supaya kamu lebih merendahkan diri-
mu. Ingatlah bahwa air itu senantiasa memenuhi tempat-
tempat yang rendah. Inilah tuntutahKu kepadamu. Biarlah
kamu menyucikan akan hari esok.

2 ORANG GEMBALA

Maka d..ia ini  lenyap, demikian juga keinginan duniawi
tetapi  orang  yang  melakukan  kehendak  Allah  kekal
selama-lamaNya (I Yahya 2:17)

Kita  mengetahui  bahwa  Tuhan  memanggil  kita  sebagai
imam-imamNya untuk melayani di Tempat Yang Maha Suci
dan melakukan kehendakNya yaitu untuk melayani Dia ter-
lebih dahulu. Dalam Kejadian 13 ada satu ceritera dimana
Abraham  dengan  Lut  mempunyai  ternak  yang  banyak
sekali,  sehingga  dua  orang  ini  mempunyai  gembala-
gembala  untuk  mengembalakan  kambing-kambing  dan
lembu-lembu mereka.  Pada  suatu  ketika  ternak  mereka
menjadi  banyak  sekali,  sehingga  kedua  orang  ini  sering
bertfengkar tentang kawanan domba dan lembunya.

Inilah  keadaan  anak-anak  Tuhan  dan  gereja-gerejaNya
pada masa ini.  Sering bertengkar karena domba-domba.
Kalau domba-domba itu masuk gereja lain, tidak disetujui
lalu  orangnya  dipecat.  Tetapi  sebenarnya  biarlah  kita
sebagai anak-anak Tuhan mau sadar bahwa domba-domba
itu adalah milik Tuhan.
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Dalam cerita  ini  Abraham.  "Kita  bersaudara,  lebih  baik
jangan bertengakar, kalau begitu kita berpisah saja sampai
disini. Kalau kamu mau kekiri, saya mau kekanan "Hal ini
merupakan suatu kerendahan hati  Abraham Kita melihat
Ahraham itu lebih tua, tetapi dia mau mengalah karena dia
dengar-dengaran  pada  suara  Tuhan.  Pada  waktu  itu  Lut
me-milih  padang  yang  hijau  dan  subur.  Lut  berpikir.
"Enaknya  kalau  saya  disana,  kawan  domba  dan  lembu
saya akan makan rumput yang hijau dengan kenyangnya.
Dan  pengerja-pengerja/gembala-gembala  saya  akan
menanam tumbuh-tumbuhan dan akan memetik hasil yang
berkehmpahan."

Tetapi tanah yang lain untuk Ahraham adalah tanah yang
tandus dan kering. Tetapi didalam hal ini Abraham senang
karena Allah tetap besertanya, dan karena sifat Allah yang
ada dalam kehidupannya. Dia terima sisa pilihan itu yang
sukacita Didalam hal ini kita dapat melihat sifat Lut. Lut
hanya  memandang  dengan  pandangan  mata  secara
jasmani, dan senantiasa ingin hidup dengan enak jemawa.

Didalam  1  Yahya  2:15-16  dikatakan  bahwa  keinginan
duniawi  itu  akan  membawa  mati.  Akhirnya  Lut  dan
Abraham berpisah.  Setelah berpisah.  Allah berkata  pada
Abraham. "Sekarang, angkatlah matamu, lihatlah ditempat
kamu  berdiri  disebelah  utara,  selatan,  timur,  dan  barat
dimana kamu memandang itu akan Kuberikan kepadamu.

Dalam cerita ini dingambarkan dua sifat anak-anak Tuhan
pada  masa  kini.  Yaitu  satu  penuh dengan  jemawa,  dan
sifat  ini  ada  dalam  hidup  kita.  Kita  sudah  mengerti
kehendak  Tuhan,  tetapi  kita  masih  sering  mau  hidup
dengan jemawa atau hidup enak. Yah, says mau melayani
disini  karena orang-nya kaya-kaya atau jemaatnya baik.
Hal  ini  sering terjadi.  Kita jadi  anak-anak Tuhan dengan
sifat semacam ini tidak di-perkenankan dihadapan Tuhan.

Tuhan  masa-masa  ini  sedang  memilih  umatNya,  yaitu
suatu umat yang dapat memandang atau melihat dengan
panngan  rohani  Dengan  visi  yang  jauh,  dimana  kita
memandang,  disitulah  Tuhan  memberikan  kepada  kita.
Didalam Yesaya  dikatakan,  "Kamu  akan  memiliki  segala
jarahan orang kafir."Jadi pandangan inilah yang harus kita
miliki.  Dan sifat  yang semacam Lut inilah yang terdapat
didalam 1 Yahya 2:15-16.
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Hal inilah harus ditinggalkan karena sifat itu ada dalam
pribadi kita pada saat ini, dan Tahan ingin melepaskannya,
supaya sifat  Allah yang ada didalam Abraham itu  dapat
ditrapkan  di-dalam  hidup  kita.  Tuhan  ingin  memberikan
pakaian kesucianNya, yaitu pakaian imam, sehingga kita
boleh  melayani.  Kalau  kita  sebagai  imam-imam  Tuhan
yang  melayani  umatNya,  pandangan  kita  jangan  hanya
terbatas  pada  empat  tembok.  Bagaimana  kita  dapat
melayani  umat  Tuhan  yang  ada  diseluruh  dunia,  kalau
pandangan kita hanya sampai disitu saja. Tuhan saat ini
memilih suatu umat yang memiliki pandangan yang tajam,
yaitu pandangan rohani.

Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sifat-
sifat semacam Lut akan Tuhan hilangkan dengan segera.
Umat ini akan dilengkapi juga dengan selengkap senjata
dan  kuasa  Allah,  sehingga  tahan  menghadapi  segala
musuh yang ada didalam dunia ini. Siapakah umat pilihan
Tuhan itu? Ialah saudara dan saya.  Karena melalui  satu
umat yang kecil ini akan memenangkan jiwa-jiwa yang ada
didunia  sehingga  banyak  jiwa  akan  dimenangkan  untuk
kerajaan Allah, yaitu seperti pasir dipantai laut dan bintang
di langit banyaknya.

oleh: Johana Ing.
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Serba Serbi
     LBTC

Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian
atas doa-doa dan sumbangan2 Anda untuk Pekerjaan Tuhan yang
Tuhan percayakan kepada kami di YPI. "Jalan Suci"/LBTC. Lawang.
Berkat doa-doa Anda dan kami sekalian mengakibatkan hasil2 yang
memuaskan. Berikut ini kami muat beberapa laporan singkat dari
team-team yang masih berada dalam tempat pengutusan.

KALIMANTAN SELATAN.
Team ini melaporkan bahwa mereka sedapat mungkin taat kepada

apa  yang  sudah  Tuhan  instruksikan  melalui  karunia2  Roh  yang
diterimanya di Lawang sebelum berangkat ke daerah Kalset. Pada
saat ini mereka sedang dalam pelayanan pembentukan Persekutuan
Doa yang menju kedewasaan rohani.

PULAU SUMBA.
Walaupun banyak tantangan dan rintangan tean ini  masih  setia

melayani pekerjaan Tuhan karena Dia yang empunya pekerjaan ia
Pelayanan team ini terutama adalah melayani PD. yang pernah ada
- namun banyak anggauta PD itu yang sudah tidak aktif lagi. Puji
Tuhan, oleh anggerah Tuhan Tuhan melalui  pelayanan ini,  bebe-
rapa  diantara  mereka  sudah  aktif  kembali.  Selain  ini,  pelayanan
mereka ditujukan utk.  penginjilan  kepada orang Kafir  dan  anak-
2sekolah minggu.

SANGIR TALAUD.
Team ini sudah kembali di Lawang pada tgl. 23/12/82. Kesaksian

pelayanan mereka akan dimuat pada Mam y.a.d.

ANSON.
Tuhan  bekerja  dengan  luar  biasa  didalam  Team  dan  beberapa

anggauta PD yang terbentuk disana sehingga tiap pribadi menga-
lami  pembaharuan,  penuh dengan  kerendahan  hati,  penuh  kasih
dan penuh Pengampunan. Team ini juga tidak luput dari tantangan
dan rintangan dari orang2      kristen.
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IRIAN JAYA.

Setelah tiba di Sorong, team ini dibentuk menjadi dua team yang
satu  ke  Meruke  dan  yang  satu  lagi  ke  Fakfak.  Masing2  team
melayani umat Tuhan menuju kepada kedewasaan rokhani. Sudah
barang tentu mereka juga mengalami tantangan dan rintangan dari
orang-orang kristen sendiri. Apa yang telah disabdakan oleh Tuhan
Yesus  pasti  akan  terulang  dan  terjadi  lagi.  Firman  Tuhan  tidak
mungkin bisa berubah.

Nah,  demikianlah  Saudara2  ku  yang  kekasih  didalam  Tuhan.
Yesus, kami mohon agar doa-doa anda ditingkatkan untuk team-
team  tersebut  agar  banyak  jiwa  dapat  disentakkan  dari  api,
dilepakan dari belenggu adat istiadat dosa dan si dajal.

KEADAAN DI LBTC LAWANG

Dalam bulan Desember siswa/i senior di izinkan untuk melayani di 
mana2 selama mereka berlibur 14 hari. Yang tinggal dirumah agak 
sibuk memenuhi undangan2 perayaan Natal di daerah Lawang dan 
Malang dan sekitarnya.

Bpk.Oktav dan Bu Martha telah dianugerahi Tuhan seorang putra 
yang bideri nama: Yusuf Novianus Mambrasar. Mereka tidak 
berlibur ke tempat lain. Bapak Kornelius DS, Bu Tiurlyn dan Hermon
pada liburan ini mereka melayani di daerah Sumatera dan Timothy 
dengan saya ke Jakarta dan Depok disertai Bpk. Immanuel S.Hadi 
dan tamu dari Australia, Stephen Quee yang rindu belajar dan 
bersekutu bersama kami selama kunjungannya di Indonesia.

Sekian dulu, nanti akan kami sambung. Tuhan memberkati Anda 
sekalian. Veet liefs van • • • •

Bernhard Bacas.
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Bagaimana Cara Menginjil
Pergilah kamu ke seluruh bumi, beritakan Injil itu kepada

sekalian alam (Markus 16:15). Banyak cara yang dipakai
oleh orang Kristen di dalam mengabarkan Injil. Tetapi kami
ingin menunjukkan cara yang telah dilakukan oleh Yesus
Kristus dan murid-murid yang pertama. Kalau kita menurut
teladan  Yesus  dan Gereja  yang  mula-mula,  niscaya  kita
pasti berhasil.

I. CARA YESUS UNTUK MENGABARKAN INJIL.

Pada permulaan pelayananNya,  Yesus  keliling kota-kota
dan  desa-desa  dengan  mengambarkan:  Injil  tentang
Kerajaan  Allah  (Markus  1:14-15).  Pada  hari  Sabat  Ia
masuk  rumah  sembahyang  untuk  megajar  dan  berbuat
mujizat-mujizat (Luk. 4:15,31-87). Sesudah itu Yesus ber-
kejeling  di  jalan-jalan  untuk  mencari  orang  yang  perlu
ditolong. Dia berkata: "Karena Anak manusia datang men-
yelamatkan yang sesat" (Mat. 18:11). Yesus mengampuni
dosa orang, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-
setan dan berbuat mujizat-mujizat yang lain.  Dan orang
banyak  melihat.  tanda-tanda  itu,  maka  dengan  cepat
khabar  itu  tersiar  ke  mana-mana.  Juga  kepada  orang
banyak  yang  berhimpun  Tuhan  Yesus  memberitahukan
tentang  Kerajaan  Allah  dan  Ia  mendorong  orang-orang
yang mau mendengar itu supaya mau bertobat.

Dalam  pekabaran  Injil  Tuhan  Yesus  itu,  Dia  selalu
melakukan  dengan  mujizat,  tanda-tanda  ajaib,  yang
menunjutkan  kuasa  Allah.  Perkataan  Tuhan  dalam
Pekabaran  Injil  kepada  orang  yang  baru,  sedikit  saja.
Kepada orang yang menerima pertolonganNya dengan hati
yang  terbuka,  Yesus  berkata:  "Imanmu sudah  menyela-
matkan engkau" (Luk. 7:36-50).

Dengan  orang  yang  menolak,  Yesus  berbicara  dengan
cara  yang  tajam  sekali,  sehingga  mereka  tidak  berani
menjawab lagi.  Untuk  orang yang sudah mengikuti  Dia,
Dia mengajar lebih lanjut dengan pengajaran yang men-
dalam tentang Kerajaan Allah itu. Tuhan Yesus mengambil
suatu  kelompok  kecil  untuk  bersekutu  dengan  Dia  dan
dipersiapkan  untuk  meneruskan  pekerjaanNya  (Mark.
3:14).  Murid-murid  ini  diberi  pelajaran  yang  mendalam
dan praktis dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan.
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Biasanya  sesudah  itu  rasul  tinggal  di  kota  itu  untuk
beberapa minggu atau bulan untuk mengajar orang yang
baru bertobat itu. Orang yang baru bertobat itu didorong
untuk,  berkumpul  di  rumah-rumah  untuk  berdoa  dan
untuk memecahkan roti. Seringkali rasul-rasul itu dianiaya
oleh  orang  yang  menolaknya  dan  rasul-rasul  diusir  dari
kota itu. Juga seringkali rasul-rasul melarikan diri ke kota
yang lain dan di sana mulai mengabarkan Injil lagi.
Dengan cara yang seperti ini Injil dimasyurkan di mana-

mana, yaitu hampir di seluruh dunia hanya dengan waktu
beberapa tahun saja.

II.  CARA  ORANG KRISTEN YANG MULA-MULA  UNTUK
MENGABARKAN INJIL.

Cara gereja yang mula-mula dapat kita lihat di dalam Ki-
sah Rasul-rasul.  Paulus  dan  rasul-rasul  yang lain,  selalu
masuk  daerah  yang  belum ada  orang  Kristen,  biasanya
mereka  masuk  dalam  rumah  sembahyang  orang  Yehudi
dahulu,  di  mana  rasul-rasul  itu  berkhotbah  dan  berbuat
mujizat-mujizat.  Biasanya ada orang-orang yang percaya
dan menolak, lebih-lebih penghulu-penghulu orang Yahudi
itu.
Lalu  mereka  mulai  mengabarkan  Injil  di  luar  rumah

sembahyang itu, yaitu di jalan-jalan, di pasar-pasar dan di
mana-mana tempat.  Juga  pekabaran  Injil  rasul-rasul  itu
disertai  dengan  kesembuhan-kesembuhan  dan  mujizat-
mujizat yang lain. Di dalam pekabaran Injil rasul-rasul se-
lalu ada orang mau menerima Injil tentang Yesus dengan
kesukaan dan kegirangan; tetapi sebaliknya banyak juga
yang  menolaknya.  Segala  orang  yang  menerima  Tuhan
Yesus dan mau bertobat serta percaya baiklah segera di-
baptiskan dengan air dan segera dibaptis juga dengan Roh
Kudus.

III. PEMBICARAAN ORANG KRISTEN YANG MULA-MULA 
DALAM MENGABARKAN INJIL.

1.  Memberitahukan  kabar  kesukaan  dari  hal  Kerajaan
Allah dan Nama Yesus Kristus (Kisah Rasul-rasul 8:12).
2.  Menunjukkan  fakta-facta  yang  terpenting  tentang

Yesus Kristus; yaitu: KehidupanNya, KesengsaraanNya, Ke-
matianNya, KebangkitanNya, KenaikanNya, ke Surga dan
KedatanganNya kembali (lihat Kisah Rasul-rasul 2:14-16).
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3. Yesus adalah Kristus, yaitu Juru Selamat (Kisah Rasul-
rasul 17:3).
4. Percaya akan Yesus dan menerima Dia supaya selamat

(Kisah  Rasul-rasul  16:31).  Pemberitaan  Rasul-rasul  itu
selalu  positif  dan  mereka  tidak  pernah  menekankan
tentang  dosa  dan  kuasa  kegelapan,  tetapi  mereka
memusatkan pikiran orang-orang yang men-dengarkanNya
kepada Yesus dan kemuliaanNya dan pertolonganNya.

IV. PESAN-PESAN YESUS KEPADA PENGABAR INJIL.
Di  dalam  Lukas  10:1-11,  dapat  kita  baca  pesan  yang

diberikan kepada murid-muridNya oleh Yesus.
1.  Jangan  membawa  barang-barang  Perkataan Yesus

dalam hal ini radikal sekali Karena Dia melarang membawa
bahan-bahan, bahkan pakaian yang extra Kalau kita mau
menurut Tuhan dalam saran ini, kita akan kurang memen-
tingkan alat-alat yang mahal, umpamanya tape recorder,
gambar-gambar,  proyektor.  surat-surat  selebaran,  mobil,
dan  lain  sebagainya.  Dan  kita  akan  menginsyafi,  yang
paling penting ialah Injil tertulis dalam hati kita.
2.  Jangan memberi salam kepada orang di jalan. Kalau

kita  keluar  untuk  mengabarkan  Injil,  tidak  patut  kita
berbicara  kepada  orang  lain  tentang  perkara-perkara  di
luar  Tuhan.  Kita  tidak  boleh  campur  tentang  hal  Tuhan
dengan perkara-perkara di luar Tuhan.
3. Kalau masuk rumah memberi salam sejahtera bagi isi

rumah itu. Yaitu kita mulai langsung dengan doa. Dengan
ini  kita  minta  sejahtera Allah dan pimpinan Allah dalam
rumah tangga itu dan atas pembicaraan kita. Dengan jalan
ini kita menghindarkan diri dari percakapan yang sia-sia.
4.  Kalau diterima di satu rumah, tinggal tetap di rumah

itu  dan  makan/minum barang  yang  diberinya  bagi  kita.
Saran ini merupakan suatu janji bagi pengabar Injil untuk
dilengkapi oleh Tuhan, yaitu melalui seseorang.
5. Memberitahukan kepada mereka bahwa Kerajaan Allah

sudah  dekat  kepada  mereka  itu.  Perhatikanlah  bahwa
inilah pokok pembicaraan Yesus  dan segala  orang-orang
Kristen yang mula-mula dalam pekabaran Injilnya.

Dikutip dari: 
GEREJA MENURUT POLA PERJANJIAN BARU

Oleh Rev. Edwin B. Stube
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6.  Menyembuhkan orang sakit  di  negeri  itu. Pekabaran
Injil  tidak hanya dalam perkataan saja,  tetapi  dilakukan
dengan  kesembuhan-kesembuhan  dan  mujizat  lain-lain
yang membuktikan Firman itu.

7.  Kalau  tidak  diterima,  pergi  serta  mengatakan:
Kerajaan Allah sudah dekat. Bagi  orang yang menerima
penginjilan itu, mereka akan menerima berkat yang besar,
tetapi  bagi  orang  yang  menolak  harus  diberi  perhatian
yang tajam, supaya mereka sadar akan pilihan yang telah
mereka pilih itu.

V. KUASA UNTUK PELAYANAN.
Kalau kita mau menerima teladan Yesus dan muridNya,

kita  tidak  dapat  melayani  dengan  kuasa  atau  dengan
kepandaian kita sendiri, apalagi kalau kita mau melayani
dengan mujizat-mujizat. Maka kita perlu kuasa dari atas.
Dalam baptisan, kita menerima hak atas segala kuasa di
dalam nama Yesus. Kita dibaptiskan "dalam Nama Yesus".
Nama itu berkuasa untuk menyembuhkan dan menyela-
matkan (Kisah Rasul-rasul 4:10,12).
Dengan  menerima  baptisan  Roh  Kudus  kita  menerima

kuasa yang sama yang bekerja di dalam pelayanan Tuhan
Yesus.  Yesus  telah  menjanjikan:  "Kamu akan  menerima
kuasa kelak, apabila Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu
akan  menjadi  saksi  bagiKu,  sehingga  sampai  ke  ujung
bumi" (Kisah Rasul-rasul 1:8).
Roh  kudus  adalah  kuasa  untuk  berbuat  mujizat  dalam

Nama  Yesus  dan  juga  untuk  mendorong  orang  untuk
menerima  keselamatan  yang  kita  tawarkan.  "Apabila  Ia
(yaitu  Roh  Kudus)  datang,  Ialah  akan  menerangkan
kepada isi dunia ini dari hal dosa, keadilan dan hukuman"
(Yohanes 16:8).
Pada waktu kita menerangkan tentang Kerajaan Allah dan

bersaksi kepada seseorang, Roh Kudus juga berbicara di
dalam  hatinya  untuk  menerangkan  kepadanya  tentang
keadaannya dan kebutuhannya dan untuk mendorong dia
supaya menerima Yesus Kristus menjadi Juru Selamatnya.
Kalau  dia  menerima  penginjilan  kita,  Roh  itu  akan
mengerjakan  suatu  mujizat  di  dalam  hatinya  dengan
memberikan kepadanya kehidupan yang haru dan indah.
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