


M A N N A

Ketika  bangsa  Israel
ber-jalan  menuju  ke
tanah Kanaan, dipadang
belantara  mereka  tidak
ada makanan, sehingga mereka bersungut-sungut. Tuhan
menjanjikan manna,  atau roti  dari  surga.  Ketika  mereka
bangun pagi-pagi, mereka melihat benda yang putih-putih.
Musa  menyuruh  mereka  keluar  untuk  mengumpulkan
manna (roti  dari  sorga)  itu,  yang  akan  merupakan satu
kehidupan  dan  kekuatan  bagi  mereka  selama  didalam
perjalanan menuju ke tanah Perjanjian itu, juga menjadi
kekuatan  dalam berperang  melawan musuh-musuh  yang
merintangi  mereka  dalam  perjalanan  itu.  Untuk
memperoleh manna itu mereka harus keluar dari rumah,
meninggalkan kemah ke padang belantara.

Untuk mengambil manna mereka harus membawa tempat
yang kosong.  Jikalau tempat  itu  berisi,  maka manna itu
tidak  dapat  dibawa masuk kedalam kemah; oleh karena
tempat itu untuk tempat manna, maka harus bersih dan
kosong.  Inilah  yang  terjadi  pada  waktu  bangsa  Israel
berjalan dan manna itu menjadi makanan mereka.

Di  dalam  Perjanjian  Baharu  Tuhan  Yesus  mengatakan:
"Sesungguh-sunguhnya  Aku  berkata  kepadamui  bukan.
Musa yang memberi  kamu roti  dari  surga itu, melainkan
BapaKu yang di surga yang mengaruniakan roti yang dari
surga itu. Karena roti Allah itu, yaitu Dia yang turun dari
surga dan memberi hidup kepada isi dunia ini." Dan manna
yang Tuhan Yesus katakan itu ialah roti yang benar yang
melambangkan roti  yang sesungguhnya dari  surga, yaitu
diriNya sendiri yang turun dari surga dan memberi hidup
kepada isi dunia.

(Bersambung ke hal .22.)
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Imamat Yang BaruImamat Yang Baru
Di dalam Kitab Yoel fatsal 1, diceriterakan tentang bala belalang

tersebut disebabkan oleh ketidak taatan Umat Tuhan. Bangsa Israel
itu telah dijanjikan - satu tanah yang indah yang berkelimpahan air
susu dan madu. Mereka masuk dan menduduki Tanah Perjanjian
itu.  Pada  permulaannya  mereka  mengalami  berkat  Tuhan  dalam

Tanah Perjanjian itu, tetapi lama kelamaan Umat
itu - tidak taat kepada Tuhan melainkan menuruti
caranya - sendiri dan menyembah kepada berhala
sehingga  makin  -  lama  makin  jauh  diri  Tuhan.
Tuhan sering memberi peringatan kepada mereka
tetapi  mereka tidak memperhatikan peringatan-
peringatan itu.
Yoel merasa bahwa hal ini menjadi suatu lam-

bang  dari  kedatangan  Tuhan.  Dalam fatsal  2:1
dikatakan : 
"Tiuplah  olehmu  nafiri  di  Sion."  Inilah  suatu

nafiri  yang  membawa  berita,  yaitu  tentang
kedatangan  Tuhan.  Dan  juga  dikatakan  bahwa
Hari  Tuhan  itu  bukannya  Hari  yang  indah  atau
Mulia  bagi  Umat  Tuhan  yang  jauh  dari  Tuhan,
melainkan suatu Hari yang gelap gulita, dahsyat
dan penuh ketakutan, dimana orang-orang yang

mencari  perlin-dungan  di  gua-gua,  di  gunung-gunung,  dibawah
batu-batu tidak dapt terlindung dari Mata Tuhan.
Oleh sebab itu di dalam fatsal 2:15 tertulis bahwa ada nafiri yang

lain  yang memanggil  Umat  Tuhan untuk  berkumpul.  Inilah  nafiri
yang  sedang ditiup  pada saat-saat  ini  supaya menyiapkan  Umat
Tuhan untuk berkumpul dan siap sedia bagi kedatanganNya.
Kita  mengetahui  bahwa orang  Israel  ada tujuh  Hari  Raya yang

besar. Yang kelima ialah Hari Raya Nafiri. Di dalam Sejarah Gereja
semua  Hari  Raya  ini  harus  digenapi.  Paskah  digenapi  di  dalam
korban  Yesus.  Hari  Raya  Buah  Sulung  juga  digenapi  oleh  Yesus
yang - menjadi Buah Sulung orang yang bangkit dari antara orang
mati.  Hari  Raya  Pantekosta  digenapi  pada  hari  Pa  Pantekosta
dimana  Roh  Kudus  dicurahkan  keatas  gereja  yang  mula-mula.
(Kepada murid2 Yesus di Yerusalem.)
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Tetapi  saat  ini  adalah  masa  Hari  Raya  Nafiri  itu
digenapi.  Pada  masa  ini  Tuhan  meniup  nafiriNya
untuk memanggil umat Nya supaya berkumpul dan
bersatu.
Keadaan Sekarang.
Masa  kini  kita  melihat  gereja-gereja  kurang

bersatu. Walaupun di lain-lain gereja itu ada penger-
tian-pengertian  tentang  segi-segi  kebenaran  Allah,
namun  yang  satu  tidak  dapat  belajar  kebenaran
yang sudah dimengerti yang lain, karena mereka tidak memelihara
perseku-tuan/kesatuan dengan yang lain. Mereka sukar menerima
pelajaran yang baru, sebab masing-masing gereja terlalu memper-
tahankan  pendiriannya  sendiri,  dengan  seolah-olah  mengatakan:
"Kita yang benar; mereka itu sesat."
Kombinasi  kata-kata  "kita  -  mereka"  itu  harus  dihilangkan  dari

pembicaraan orang Kristen, oleh sebab seolah-olah menyatakan dua
belah  fihak  di  dalam Tubuh  Kristus.  Dengan  berfihak-fihak  orang
Kristen  seolah-olah  memotong-motong  Tubuh  Kristus  menjadi
bagian-bagian  kecil  yang  tersebar  disana  dan  di  sini.  Gedung-
gedung  gereja  menjadi  banyak,  dan  organisasi-organisasi  gereja
mempertahankan diri sendiri.
Tetapi  inilah  saatnya Tuhan mulai  bekerja  untuk mengumpulkan

orang  dari  bermacam-macam gereja  dan aliran  seperti  halnya di
dalam Bible Camp ini. Nafiri Tuhan memanggil kita untuk merayakan
hari raya bersama-sama.
Kita berkumpul untuk berperang, karena inilah masa peperangan

yang terakhir dimana segala musuh-musuh kita akan dikalahkan.
Di dalam fasal  2:17 dikatakan: "mengapa diantara

segala  bangsa  maka  orang  akan  berkata  demikian:
"Dimanakah Allah mereka itu?" Sering kali kita meli-
hat  umat  Tuhan  di  dalam  keadaan  kalah  di  dalam
peperangan melawan dosa, sehingga di dalam gereja
pun  ada  dosa.  Seharusnya  kita  adalah  umat  yang
sudah  diselamatkan  dari  dosa.  Tuhan  Yesus  sudah
mengalahkan  kuasa  dosa,  dan  orang  Kristen  tidak
perlu lagi berjalan dalam dosa.
Di dalam hal kesembuhan juga kita sering kalah. Bayang-bayang

Petrus pun dapat menyembuhkan orang sakit.  Tetapi  kita  berdoa
berkali-kali  meminta  kesembuhan,  namun  banyak  yang  tidak
sembuh. Baiklah kita bertanya: "Mengapa, Tuhan?" 
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Petrus  berkhotbah  sekali,  maka  3000  orang  bertobat.  Kadang-
kadang  kita  dapat  berkhotbah  3000  kali,  belum  tentu  ada  satu
orang yang bertobat.
Mengapa?
Tubuh  yang  dipecah-pecahkan,  di  potong-potong  tidak  mungkin

sehat.  Tubuh  Kristus  yang  berpecah-belah  kurang  berkuasa,
sehingga sering mengalami kekalahan. Bagian-bagian Tubuh Kristus

itu harus dikumpulkan.

Tuhan memanggil imam-imam.
Inilah saatnya, dimana Tuhan ingin imam-imam

masuk  didalam  rumah  Allah  dan  berdoa  mem-
perjuangkan ketidak satuan gereja-gereja. Tuhan
telah mengumpulkan kita disini, karena karena Dia
ingin membentuk satu imamat yang berkerajaan,
keluarga yang terpilih, bangsa yang kudus.
Perhatikanlah di dalam ayat 17 tadi bahwa umat

Tuhan  pada  umumnya  berdiri  diluar  halaman,
karena berdosa. Orang berdosa tidak boleh masuk
di dalam halaman pun. Kita harus bertobat dahulu,
baru  masuk  kedalam  halaman  Bait  Allah  atau

Tabernakel.  Kita  harus  melewati  pintu  keselamatan,  yaitu  Yesus
Kristus.  Orang Kristen yang masih  hidup dalam dosa,  diombang-
ambingkan oleh segala angin pengajaran tidak dapat masuk.
Menurut ayat 17 tadi, imam-imam disuruh masuk kedalam hala-

man untuk menangis diantara serambi dan mezbah, karena mereka
menanggung dosa umat itu dan tidak boleh masuk di Ruang yang
Suci.  Mereka menangisi dosa-dosa orang lain. Seorang imam ialah
orang yang mewakili  seluruh umat Allah.  Kita ini  dipanggil  untuk
menang-gung  kesalahan-kesalahan  dan  beban-beban  dari  segala
umat Tuhan di hadapan Allah.
Sebenamya  bangsa  Israel  seluruhnya  dipanggil  menjadi  satu

bangsa imam, tetapi mereka banyak yang tidak setia kepada Tuhan.
Akhirnya Tuhan bertanya; "Siapa yang mau setia padaKu?" Ternyata
suku Lewi yang mau setia, sehingga Tuhan berkata kepada mereka:
"Kamulah imam-imamKu." Satu suku pilih untuk mewakili dua belas
suku bangsa Israel.
Sering kali kalau umat Tuhan tidak setia kepada Dia, Tuhan selalu

memilih "bangsa yang lagi tinggal," satu umat yang kecil diantara
yang besar itu menjadi imam-imam, untuk mewakili seluruh kaum
itu di hadapan Allah.
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Tuhan  memanggil  kita  untuk  mewakili  seluruh  GerejaNya  yang
pada umumnya berada dalam keadaan lemah. Tugas kita yang sudah
dipanggil dan dipilih Tuhan, terutama ialah mensyafaatkan mereka,
bukan menyalahkan mereka.

___________________________________________
Tuhan  memanggil  kita  untuk mewakili  seluruh gerejaNya,  karena
mereka itu umumnya di dalam keadaan kalah, pecah belah, lemah,
tidak sanggup membawa Injil itu ke ujung-ujung bumi. Sebab itu
Tuhan  memanggil  sekelompok  umat  menjadi  satu  imamat  yang
dapat memelopori pekerjaanNya pada akhir zaman ini.
Tugas kita yang pertama ialah untuk menaikkan doa

syafaat  bagi  gereja-gereja  dan  bukannya
menyalahkan mereka. Untuk hal ini mesti ada kasih
yang sempurna di dalam hati kita. Kalau di dalam hati
kita masih menjelekkan mereka, masih ada iri hati,
suasana  marah  atau  ganjelan-ganjelan  yang  lain,
tidak dapat kita menjadi imam.
Kita  memperjuangkan  keadaan  mereka  sambil

mendoakan  mereka  di  dalam  Roh,  dan  menanggung  segala
kesalahan  mereka  di  dalam  doa  itu,  dengan  penyerahan  yang
sungguh kepada Roh Kudus. Sewaktu-waktu kita akan masuk dalam
pergumulan  yang  luar  biasa.  Roh  Tuhan  akan  menaikkan  doa
syafaat di dalam kita dengan satu keluh-kesah yang tak terkatakan.
Kita  tidak  menangis  secara  lahiriah,  melainkan  dengan  Roh,

menangis dalam hati dengan jeritan yang tidak kedengaran kepada
manusia, tetapi kedengaran oleh Tuhan. Di dalam pergumulan ini
kadang-kadang  kita  akan  merasa  seolah-olah  kita  akan  pecah
karena peperangan yang hebat ini.
Doa syafaat ini bukan sesuatu yang kita buat sendiri. Tidak usah

kita minta atau mencari beban untuk bergumul di dalam doa. Ini
bukan permainan. Kalau kita diberi beban oleh Roh Kudus, kita akan
menderita  dalam jiwa  dengan  satu  pergumulan  yang  luar  biasa,
sehingga sewaktu-waktu terasa hampir mati.
Sebagai imam-imam Tuhan kita akan masuk kedalam peperangan

yang  hebat.  Tetapi  janganlah  takut,  karena  ini  suatu  panggilan
Tuhan. Pekerjaan imam-imam ini  akan dimulai  dengan menangisi
keadaan  umat  Tuhan.  Kita  menangis  "diantara  serambi  dengan
mezbah,"  dengan  mengorbankan  diri  kita  menjadi  korban  perda-
maian  untuk  mereka,  supaya  mereka  dapat  sungguh-sungguh
mengenal Tuhan.
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Mengalami  "Kayu  Salib"  berarti  menerima  keampunan  dosa  dan
menyalibkan  segala  cita-cita  dan  keinginan  pribadi  kita  serta
menderita ganti orang lain. Yesus yang tidak bersalah dan tidak ada
dosa, menderita untuk dosa-dosa seluruh dunia.

___________________________________________

Jangan sekali-kali kita mengatakan: "Kami imam-imam naik suatu
taraf kerohanian yang indah sekali, dan sudah menjadi orang-orang
yang betul-betul rohani." Tuhan berkata: "Bawalah segala saudara-
saudaramu." Kita tidak akan masuk pada Tempat yang Suci, apalagi
Tempat yang Maha Suci, jikalau kita tidak mau menanggung segala
kelemahan saudara-saudara kita. Kita tidak boleh menikmati untuk
diri  kita  sendiri  perkara-perkara  rohani,  sedangkan  yang  lain
ditinggalkan diluar.

Tarat-tarat dalam Tugas imam-imam.
Tetapi  pekerjaan  seorang  imam  tidak  sampai  disitu

saja. Ada taraf-taraf di dalam pekerjaan seorang imam.
Imam-imam mempersem-bahkan  korban  di  halaman.
Artinya korban itu ialah hidup kita dipersatukan dengan
korban Yesus. Kita akan mengalami "kayu salib", bukan
hanya untuk menerima keampunan dosa,  tetapi  juga
dalam hal  menyalibkan segala  cita-cita  kita;  lalu  kita
akan dipanggil  untuk menderita  ganti  orang lain.  Arti
yang  mendalam  dari    Kayu  Salib  Yesus  ialah  Dia
menderita  bukan  karena  kesalahanNya  sendiri,  tetapi
karena  dosa-dosa  isi  dunia;  sebab  itu  kita  berani
menderita  dalam  segala  perkara,  bahkan  mati  pun
untuk orang yang lain. 

Ada ibadat yang hanya di halaman saja. Kita harus menginjil dan
membawa orang pada pertobatan dan kelahiran baru. Sesudah itu
kita harus membawa orang itu masuk kedalam Tempat yang Suci,
karena ibadat kepada Tuhan tidak berhenti pada halaman saja.
Di dalam gereja-gereja terlalu banyak orang menyembah dihala-

man saja, hanya berulang-ulang kali mau bertobat, mengakui dosa,
tetapi  tidak  sungguh-sungguh maju pada taraf  yang lebih  tinggi.
Mereka mau memuji dan menyembah Tuhan, tetapi secara nyawani
saja, yaitu dengan usaha sendiri, dengan cara-cara berbakti yang
dibuat oleh manusia, bukan menurut Firman Tuhan. Hampir semua
peribadatan di gerja-gereja berada pada taraf ini. Mereka memuji
dan menyembah Tuhan tetapi menurut cara-cara manusia.
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SURAT-2                                     DARI LADANG TUHAN
Menjumpai Keluarga Besar Tubuh Kristus di Lawang.

Puji Tuhan sebab besar KasihNya buat umatNya.
Rencana Tuhan semakin nyata buat umat pilihanNya.
Keadaan team cukup baik; fisik, jiwa, roh dan Tuhan selalu men-

cukupkan segala kebutuhan kami secara rohaniah dan jasmaniah
Persekutuan umat Tuhan didaerah Fakfak mulai saat ini mengalami
kemajuan baik dalam penyembahan maupun dalam hal menyam-
paikan manifestasi2 karunia2 Roh Kudus. Begitu pula buah2 Roh
semakin nyata dalam kehidupan mereka.
Kami selalu mengadakan kunjungan, pelayanan pribadi dari rumah

ke rumah, terutama diantara suku Ayamaru. Iman dan kasih mer-
eka terhadap Tuhan Yesus semakin bertambah mantap, Halleluya.
Ada satu hal yang indah dari mereka, yaitu keterbukaan yang - blak
blakan  dan  spontan.  Perkara2  yang  sulit  dan  persoalan-2  dalam
kehidupan mereka dapat dengan mudah diselesaikan secara cepat
karena keterbukaan mereka itu.

Mengenai Team Lawang
Mengenai kami, Team Lawang yang dipersatukan dengan saudara2

dari Tubah Keristus di Sorong, pada tgl.6 Januari 1983 telah mene-
rima sebuah surat dari pihak tertentu, yang berisikan peng-usiran;
yaitu agar kami dengan segera meninggalkan daerah Fak-Fak. Kami
dengan  segenap  anggauta  persekutuan  tenang2  saja  di  dalam
sejahtera Tuhan Yesus.
Pada tgl. 1 Februari 1983 kami dipanggil oleh badan pemerintah

setempat  untuk  mengadakan  pertemuan  dengan  pihak  pengusir
untuk  membahas  tentang  kehadiran  kami  di  belahan  Indonesia
Timur yang kami cintai ini.
Pemerintah setempat menjelaskan, Anggaran desar Yayasan kami

yaitu  YPI  "Jalan  Suci"  kalau  ditilik  dari  kacamata  hukum  yang
berlaku  di  Indonesia,  tidak  ada  dasarnya  untuk  dapat  mengusir
kami dari Fakfak. Alhasil  melalui pertemuan ini telah diselesaikan
dengan baik dan tidak ada lagi nada pengusiran.
Jadi pelayanan kami seterusnya berjalan dengan lancar. Bukankah 

Tuhan telah berfirman, apabila Dia yang telah membuka jalan tidak 
seorangpun yang dapat menutupnya dan sebaliknya, apa bila Tuhan
yang menutup, tidak seorangpun yang dapat membukanya?

(Wahyu 3:7.)
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Dan juga "Aku sekali-kali  tidak akan membiarkan engkau piatu,
dan Aku sekali-kali tidak akan meningalkan engkau. (Ibrani 13:5b.)
Persoalan2/masalah2 bisa datang, tetapi Allah akan membawa kita
berjalan menembusi atau diatas persoalan/masalah2 itu, sehingga
kita dapat melihat pertolonganNya. 

Nah, demikianlah apa yang Allah lakukan dalam pelayanan kami
sehingga iman umatNya semakin doperbaharui dan semakin men-
yerah kepada Tangan penjunanNya.

Sisipkanlah mereka senantiasa dalam doa Anda, dan juga dukung-
lah kami terus dalam doa Anda agar kami dapat mencapai maksud
Tuhan  untuk  daerah  Fakfak,  Irian  Jaya.Tuhan  memberkati  kita
semua.

  Wilfried Sianipar
Tutik S. beserta anggota-anggota TK.Sorong.

S U R A T    D A R I    A M B O N.

Saat  ini  Roh Tuhan  sedang  melanda  Pulau  Buru
dan Ambon. Oleh kemurahan Tuhan telah banyak
jiwa2  dilepaskan  dari  belenggu2  roh-roh  jahat,
kuasa dosa, penyembahan2 berhala dan hobatan2
dan  kelanjutannya  mereka  itu  menyerahkan  diri
sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Perubahan2 bear telah terjadi dalam kehidupan mereka dan Nama

Tuhan Yesus sungguh2 dipermuliakan.
Setiap malam jiwa2 berdatangan ketempat  dimana kita  berada,

untuk belajar lagu2 dan untuk dilayani dengan Firman Tuhan. Kami
mengadakan persekutuan doa dan pelajaran Alkitab 2 kali seming-
gu.  Kami  juga diminta  untuk  melayani  kebaktian  kaum muda  di
Gereja Protestan Maluku serta pelayanan2 di rumah-tangga rumah
tangga dan kaum muda. Pada waktu diadakan KKR di Wainao Tuhan
bekerja dengan luar biasa. Halleluyah.
Baru2 ini dada satu tanggung-jawab yang diberikan kepada kami

yaitu salah satu anggota team kami diminta untuk menggem-bala-
kan satu sidang dari Gereja Bethel Tabernakel, sebab belum ada
yang menggantikan hamba Tuhan yang dipulangkan ke Jawa karena
ada sesuatu. Jadi saya, Agus menjabat sementara sebagai gembala
sidang tersebut sampai datang ganti hamba Tuhan lainnya.

-9-



Tentang  persekutuan  doa  yang  ada  sekarang  ini,  semakin  hari
semakin bertambah jumlah orang yang diselamatkan Tuhan. Tuhan
sedang mendewasakan umatNya,  tiap  malam dalam persekutuan
doa ada saja yang ber saksi; Ada yang bersaksi bahwa ia dibawa
Tuhan menginjil, ada yang bersaksi bahwa Tuhan memakai untuk
kesembuhan Illahi dan banyak lagi perkara2 yang baru yang Tuhan
perbuat melalui kehidupan mereka itu.
Mereka juga sudah mulia belajar untuk tidak terlalu bergantung

kepada  seorang  hamba  Tuhan  saja,  tetapi  juga  mau  bertindak
melakukan  kehendak  Tuhan,  umpamanya  menyampaikan  Firman
Tuhan  bertkotbah,  berdoa  syafaat,  bermazmur,  menyampaikan
pengajaran dan puji-pujian dengan pimpinan Roh Kudus.
Juga telah kami mulai mengarahkan mereka untuk masuk dalam

pengertian  jabatan2  serta  pelayanan  atau  fungsi  jabatan2  itu,
dalam Tubuh Kristus.
Pelajaran dan pengarahan ini pada mulanya mendapat sorotan dan

tantangan tetapi setelah ada penjelasan2 melalui Kebenaran Firman
Tuhan, mereka akhirnya dapat menerimanya. Jadi sekarang, ang-
gata2  persekutuan  mulai  ber-lomba2  untuk  meraih  karunia-2
Rohani untuk selanjutnya menuju kepada jabatan2 yang sangat di
perlukan  dalam  pembangunan  dan  pembentukan  Tubuh  Kristus.
Kepada segenap pembaca MAM yang kekasih dalam Kristus, kami
mahon bantuan doa-doa Anda untuk Pekerjaan Tuhan di Pulau Baru
dan Ambon. trima kasih. Tuhan memberkati. 

Team Ambon.
Agus Endarsa, Kwan Lee Lie dan Yahanna.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
SURAT VARI TEAM LAWANG DI MERAUKE, IRIAN JAYA

---------------------------------------------------
Pelayanan2  berjalan  serperti  biasa.  Secara  rutin  kami
melayani di Gereja Kingmi dan G.P.d.I. 
Membina anak2 mudi yang ada dirumah Ibu Bupati yaitu
anak2 Bupati dan teman2 nya.
Sering  kami  mengunjungi  daerah  transmigrasi.  Mereka

cukup bersemangat, yaitu hanya 5 keluarga keristen dari
antara  500  kepala  keluarga.  Baru-baru  ini,  Pemerintah
menyelesaikan pembangunan sebuah gereja untuk tempat
beribadat  transmigran2  yang  beragama  Kristen.  Sekian
berita dari daerah pelayanan Merauke, Irya. Kami sangat
membutuhkan doa-doa anda sekalian.
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SURAT DARI TEAM LAWANG DI PULAU SUMBA.

• • • • • • selain pelayanan-pelayanan di persekutuan
yang  ada,  kami  juga  diberi  kesempatan  untuk
melayani  di  gereja-gereja,  terutama melayani  kaum
muda di cabang2 gereja GBI yang ada di Waingapu.
Kami  cukup  sibuk  sehingga  kadang  2  team  harus
dibagi  dan  berpisah  sebab  jam-2  pelayanan
bersamaan  sedangkan  tempat  pelayanan  berbeda.
Karena  tidak  ada  kendaraan  maka  pulang  perginya
berjalan kaki dan kadang2 sampai larut malam. Tetapi
hal  itu  tidak  menjadi  soal  sebab  Tuhan  selalu
menghibur  kami  dan  menguatkan  kami.  Meskipun
banyak kesukaran, kami tetap bersyukur kepadaNya.
Kami belajar hidup diatas persoalan dan bukan hidup
ditindas oleh persoalan. Tolong doakan terus kami di
P.Sumba serta pelayanan2 yang harus kami lakukan.

Edy Wardoyo dan Bambang A.S.

P E M K H U S   K E   I V.

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

Pemuridan Khusus ( Pemkhus ) yang ke IV ini akan di
selenggarakan nanti di Lawang selama liburan anak-2
sekolah. Yang berminat dapat memperoleh keterangan
lebih lanjut dengan menyurat kepada kami yaitu : 

Sekretariat Pemkhus IV, - P.O. Box 7, Lawang, Jatim.
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Chapter Four
INTRODUCTION

If you are bothered with depression, a sense of heaviness, feelings
of irritability and unhappiness - it might be the result of the "cover-
ing" you are under. This article will help you with these problems.
In  our  three  previous  chapters  on  "Spiritual  Influences  on  The

Mind" we have examined these three thoughts:
1) The mind is subject to heavenly or satanic influence.
2) There is a need to guard (keep) our mind with all diligence.
3) The covering of light that is available to us acts as a defence 

against satanic attacks on our mind.
In this article we are going to continue this important study and

examine the principles by which we can establish and maintain the
"Shekinah" (glory) cloud over our home and church.

SCRIPTURE TEXT
"And the Lord will create upon every dwelling place of Mount Zion,

and upon her assemblies a cloud of smoke by day, and a bright
flaming fire by night; and all this glory shall be their defence. It will
be a shelter and shade from the heat of the day, and a refuge and,
hiding place from the storm and rain" Isaiah 4:5,6 (Paraphrased).
We need to understand five things to comprehend the glories of

this prophetic promise.
1) What (or who) is Mount Zion?
2) What are the "dwelling places" of Mount Zion?
3) What are the "assemblies" of Mount Zion?
4) What is the doud of smoke and flaming fire?
5) What do the "heat of the day" and the "storm and rain" 

represent?

1) Who is Mount Zion?
The writer of Hebrews tells us, "You have come to Mount Zion . . . 

to the church of the firstborn" Heb. 12:22,23.
Mount Zion was the highest of the hills  Jerusalem was built  on.

Here, David pitched his tabernacle for worship and established his
palace and throne of authority. It was a place of priestly ministry to
the Lord, and the place of kingly ministry of the royal family to the
nation.
As such, it is a fitting symbol of the Church which, according to the

Apostle  Peter,  functions  as  "a  royal  priesthood"  I  Peter  2:9.  The
Church, like David, bears not only the anointing of a priest but that



of a king as well. So Mount Zion represents the CHURCH. All who
have been washed from their sins in His blood are members of this
Church (Rev. 1:5).

2) What Are the Dwelling Places?
This represents the homes of Christian families where one or more

of the parents (or family members) are serving the Lord, walking in
obedience to God's will.

3) What Are the "Assemblies?"
This speaks of us when we are gathered together in congregations

to  worship  the  Lord.  The  local  Church  would  be  the  modern
equivalent.

4) What Are the Clouds of Smoke and Fire?
We covered this in detail  in the previous chapter but this is the

"Shekinah" - the visible representation of God's presence and glory
that  covered  the  children  of  Israel  in  the  wilderness  and  the
tabernacle of Moses as they came out of the land of Egypt. (Read
the book of Exodus in the Bible.)

5) What is the Heat of the Day - Storm and Rain?
These phrases are usually used to describe the troubles, trials and

adversities we are exposed to in this life.

Summary
So what is God promising us? He is promising us that He will put

His presence and glory on our homes and churches in such a way
that the devil and his demons will be frightened away. We will have
perfect protection from the wicked, evil and destructive influences
and catastrophes coming upon the world. 
Under this cloud of glory, our mind will  be kept from attacks of

demonic influence which can result in unclean thoughts, frustration,
irritability, depression, strife and many other similar problems.
It  is  the  will  of  God  to  make  our  homes  and  our  churches

tabernacles of refuge; places where our "families and other people
can find shade from the daytime heat, and protection from storm
and rain. 
We see people everywhere caught up in the storms of life. They're 

trying everything for help. They should be coming to our homes and
our churches looking for and finding the help and refuge they need. 
Your home really can become a refuge.



An Illustration

Let me share one specific period in the life of our family. We were
living in California, and our five children were in the local junior and
senior high schools. We were finding that many young people began
gravitating to our home with our children after school. What began
as a trickle increased to a river.
These  young  people  were  often  from homes  where  there  were

drunkenness,  divorce,  strife,  and  great  problems.  Unconsciously,
they were looking for a place of refuge - "covering from storm and
rain," to use Isaiah's words.
They found in our home, a quality of peace and tranquillity because

God's  glory  and  presence  were  there.  We  had  the  frequent
opportunity  to  lead  some  of  these  young  people  to  the  saving
knowledge of Jesus Christ. Why? Because the spiritual covering they
sensed in our home was an atmosphere conducive to meeting Jesus
Christ. They had no intellectual comprehension of what they were
responding to, but it was surely the "Shekinah" that the Lord caused
to rest on our home. And our home became the promised refuge.

A Question
I  am  often  asked  the  following  question:  Can  a  believing  wife

establish  this  covering  in  her  home  even  if  the  husband  is
unbelieving? Or, can a believing husband establish God's light and
glory over the home when the wife is unbelieving? The answer is
affirmative, "yes!"
Of course, having an unbelieving spouse in the home creates its

own set of problems. This is especially true if the unsaved spouse is
living a rather ungodly, immoral life. This will bring into the home
certain undesirable spirit influences that will have to be contended
with and resisted with spiritual weapons. 
Nevertheless,  be  encouraged  if  you  are  a  believer  with  an

unbelieving spouse. Yes, the Lord can and will honor your faith. The
unbelieving spouse can be sanctified by the believing spouse, and
the Lord will keep His word of promise to you (see I Cor. 7:12-16). 

You can enjoy God's  promise of glory and protection upon your
dwelling  place.  A  cloud  by  day  and  fire  by  night.  Your  entire
household can enjoy the defence of God's glory over your home.

HOW TO ESTABLISH THE CANOPY OF GLORY
How do we establish and maintain this covering of light and glory? 

By following a biblical pattern.



In Exodus 40:34 we see
the  importance  of
following  a  Biblical  pat-
tern. When Moses built the
tabernacle  in  the  wilder-
ness  according  to  the
pattern given by God, the
Shekinah  (glory)  descen-
ded and filled the house.
We  then  learn  from  the

example of Moses, that if
we do things according to
the  Biblical  pattern,  God
will establish and maintain
His cloud of glory over our
homes  and  over  our
churches.  Let's  look
closely  at  the  pattern
given us in the tabernacle.

Jesus serves as an example of the sacrifice 
He would require of us in our homes.

The design and layout of the tabernacle is instinctive to us today.
The Apostle Paul tells  us in the book of Hebrews it  is  a type or
"shadow"  of  spiritual  or  heavenly  things.  When  we  look  at  the
tabernacle of Moses, we are actually seeing God's blueprint and plan
for the believer and the Church. It is a type or picture of what God
wants to teach us about a spiritual reality.
Of  course,  to  the  Israelites,  it  was  reality  indeed.  It  had form,

design,  structure,  and  purpose.  But  its  long-range  purpose  was
purely symbolic. Let's see how this tabernacle/shadow portrays to
us the principles by which we can establish and maintain the reality
of God's covering of light and glory. 

Requirements for God's Glory
First, the Door

If we are to enjoy a covering of God's light and glory we must
come through the door, Jesus Christ.  That's what it  means to be
saved and born again. Once we are born again, we have entered the
"outer court" in the spiritual sense.
We are part of the Kingdom of God. There is more for us than the

outer court but this is where we must all begin our journey into the
deeper things of God. -15- (To be continued.)



IMAMAT YANG BARU.
(Sambungan dari hal.7.)

Ada satu taraf ibadat yang lebih tinggi yaitu di dalam Ron. Kalau
kita sudah menerima Baptisan Roh Kudus, kita tidak dibatasi oleh
acara-acara kebaktian yang menurut cara-cara manusia saja. Kita
mulai  mengalami  segala  karunia-karuniaRoh,  dan
menyembah  di  dalam  Roh.  Kita  menyanyi,  bukan
dengan nyanyian yang sudah dihafalkan, tetapi dengan
nyanyian yang diberi oleh Roh, serta mengalami satu
ibadat  yang  rohani.  Acara  kebaktian  itu,  diatur  oleh
Roh.  "Kepada  masing-masing  diberi  mazmur,
pelajaran, pemyataan Roh, karunia lidah, mengartikan
karunia  lidah  itu."  Masing-masing  mengambil  bagian  menurut
pimpinan Roh. Kita menjadi alat di dalam tanganNya.
Saya percaya bahwaRoh Kudus ada di dalam segala gereja, tetapi

manusia  sering  membatasi  Dia  dengan  membuat  acara  kita  dan
menentukan  orang  yang  akan  memimpin  liturgi  dan  orang  yang
akan  berkhotbah.  Lalu  kit  a  meminta  Tuhan  supaya  memberkati
rencana kita. Tetapi kalau kita menyembah di dalam Roh, bukan kita
lagi yang memakai kuasa Roh, tetapi Roh yang memakai kita. Kita
hanya menyerahkan diri kepada Tuhan dengan berkata: "Saya nol
Tuhan, saya tidak dapat berbuat apa-apa yang baik. Tuhan, pakailah
saya menurut rencanaMu." 
Yesus pernah berkata: "Aku tidak berbicara dengan perkataanKu

sendiri,  melainkan  hanya  menyampaikan  apa  yang  diberi  oleh
BapaKu." Inilah sifat yang sebenarnya untuk segala orang yang mau
menyembah dan melayani di dalam Roh.
Di dalam menyembah dalam Rohitu, kadang-kadang

kita  taat  dengan  sempurna  kepada  Roh  itu  dan
kadang-kadang  kurang  sempuma,  tetapi  segala
sesuatu ini diizinkan oleh Roh Tuhan untuk mengajar
kita. Janganlah kita marah atau kurang sabar dengan
ketidak sempurnaan saudara-saudara kita. Kalau kita
belajar bersama-sama untuk menaati dan dikuasai oleh Roh Kudus,
hasil pelayanan kita akan bertambah-tambah.
Kalau  kita  bersaksi  atau  menginjil,  bukannya  dengan  perkataan

atau kepandaian kita sendiri, dan bukan dengan pengalaman kita
sendiri,  tetapi  pada  saat  itu  Tuhan  memberikan  perkataan  oleh
RohNya.
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Tarat yang Lebih Tinggi.

Sekarang ini Tuhan ingin membawa kita kepada taraf yang lebih
tinggi lagi daripada berjalan di dalam Roh, yaitu yang di lambangkan
dengan ibadat di beiakang tirai di Tempat yang Maha Suci. Kalau
sekarang  kita  Sedang  mengalami  penggenapan  dari  Hari  Raya
Nafiri, maka dengan segera akan kita alami penggenapan dari Hari
Raya Grafirat dimana imam besar masuk di belakang tirai.

Yesus menjadi Imam Besar, bukan seperti imam besar Perjanjian
Lama itu, tetapi Imam Besar yang baru; Ia tidak masuk di dalam
tempat  yang  dibuat  oleh  tangan.  Bait  Allah  atau  Tabernakel  itu
hanya menjadi lambang atau bayangan saja. Yesus masuk di dalam
surga, yaitu Tempat yang Maha Suci yang sebenarnya, dan duduk di
sebelah kanan Allah Bapa disorga, sekali untuk selama-lamanya dan
sekali untuk sekalian orang.

Pada saat Yesus mati di Kayu Salib, tirai di Bait Allah itu robek dari
atas sampai kebawah. Di dalam Ibrani di jelaskan bahwa Yesus telah
masuk Tempat yang Maha Suci, Ia membuka jalan bagi kita melin-
tasi  tirai,  yaitu  TubuhNya.  Dengan  Dia,  kita  juga  boleh  masuk,
bukan di Bait Allah yang di Yerusalem, tetapi di dalam Tempat Yang
Maha Suci yang sebenarnya, yaitu sorga.

Kita menjadi imamat baru yang boleh masuk dengan bebas bukan
setahun sekali, tetapi senantiasa, karena tirai itu sudah robek.

Cara Masuk.

Mezbah dupa yang biasanya di Tempat Suci di hadapan tirai itu,
pada hari grafirat akan dimasukkan di belakang tirai, tepat di muka
peti perjanjian. Mezbah dupa itu melambangkan ibadat kita, yaitu
penyembahan di dalam Roh, yang naik di hadapan hadirat Tuhan
merupakan  dupa  yang  berbau  harum di  hadapanNya.  Pada  hari
Grafirat,  mezbah  dupa  itu  dimasukkan  di  belakang  tirai  artinya:
ibadat atau penyembahan di dalam Roh akan diangkat ke hadirat
Tuhan dan dirobah menjadi penyembahan surgawi.

Sekarang  kita  menyembah di  dalam Tempat  Suci,  yaitu  dengan
suatu penyembahan di dalam Roh serta nyanyian-nyanyian di dalam
Roh,  karunia-karunia  Roh  dan  pekerjaan  Roh  Kudus  di  dalam
perhimpunan  kita.  Tetapi  ibadat  kita  akan  dipindahkan  kedalam
Tempat yang Maha Suci di belakang tirai;
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artinya: bukan lagi pada taraf rohani, melainkan taraf surgawi. Kita
dihantar oleh mezbah dupa itu, yang dipindahkan dari Tempat Suci
ke Tempat yang Maha Suci. Kalau kita terus menyembah di dalam
Roh, penyembahan itu pada satu waktu yang tertentu akan masuk
di dalam Tempat Yang Maha Suci.

Perlengkapan Untuk Peperangan Akhir Zaman.

Sekarang kita  melayani  dengan karunia-karunia  Roh,  tetapi  kita
akan  keluar  dengan  senjata-senjata  yang  baru.  Di  dalam  Peti
Perjanjian ada tiga perkara yang menjadi senjata illahi:
1. Loh Batu dengan sepuluh hukum Allah.
2. Manna yang Tersembunyi.
3. Tongkat Harun, yang bertunas.

Arti rohani daripada Manna dan Tongkat itu telah dijelaskan orang
yang  lain.  Tetapi  sekarang  saya  ingin  menerangkan  tentang  Loh
Batu itu. 
Loh Batu itu merupakan perjanjian diantara Allah dengan umatNya.

Tuhan berkata: "Kalau kamu mau menurut segala perintahKu, Aku
akan menjadi Allahmu dan memberkati kamu."
Sekarang  Tuhan  memberi  kepada  kita  Perjanjian  yang  Baru,

dimana  kita  tidak  lagi  mengikuti  perintah-perintah/peraturan-
peraturan Torat yang tertulis dalam buku-buku atau diatas loh batu.
Tuhan menulis hukumNya di dalam hati kita. Kita mengikuti hukum
Roh yang lebih tinggi daripada hukum-hukum yang lama itu.
Kita  tidak  lagi  diikat  oleh  segala  peraturan  Perjanjian  lama.

Umpamanya kita  tidak lagi  merayakan Hari  Sabat karena hukum
Roh telah  melepaskan  kita,  sehingga  segala  hari  bagi  kita  sama
adanya. Di dalam Rum 14, Paulus berkata bahwa ada orang yang
menganggap satu hari lebih mulia daripada yang lain, tetapi itulah
orang yang lemah imannya.
Kita tidak mempersembahkan binatang-binatang untuk disembelih

di  Bait  Allah di  Yerusalem setiap hari,  sebagaimana diperintah di
dalam  Perjanjian  Lama.  Mengapa?  oleh  karena  hukum  Roh
melepaskan kita dari Hukum Tarat.
Hukum Torat itulah peraturan Tuhan, tetapi kalah terhadap hukum

Roh. Lalu bagaimana dengan peraturan-peraturan manusia, umpa-
manya  tentang  panjangnya  rambut,  pakaian-pakaian,  dan  lain
sebagainya.  Mudah  sekali  untuk  manusia  membuat  peraturan.
Tetapi hukum Roh di dalam Kristus Yesus melepaskan kita.
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Hanyalah  di  dalam  Roh  ada  kebebasan.  Kita  tidak  usah  kuatir
tentang  kebebasan  Roh  itu.  Tuhan  tidak  akan  menyuruh  kita
berbuat perkara yang jelek. Jikalau kita ingin mengetahui rambut
kita harus berapa panjang, tanyalah kepada Tuhan. Kalau ingin tahu
tentang pakaian, biarlah Tuhan memimpin kita. Tentu hukum Roh
melepaskan kita dari hawa nafsu. Kita tidak akan membeli rok atau
baju  menurut  hawa  nafsu,  tetapi  menurut  pimpinan  Tuhan.  Roh
Tuhan tidak pemah sembrono atau kacau, tetapi selalu tertib dan
sejahtera.
Hukum Roh  itu  selalu  lebih  tinggi  daripada  segala

peraturan. Tuhan Yesus sendiri sering memberi syak
kepada  orang-orang  Yahudi  dengan  melanggar
hukum-hukum  Sabat.  Mengapa?  oleh  karena  Ia
mempunyai maksud yang lebih tinggi. Tuhan itu lebih
tinggi  daripada  segala  peraturanNya,  dan  kalau  Dia
mempunyai  suatu  maksud yang tertentu,  Dia  dapat
merobah segala peraturan itu. Peraturan-peraturan itu
baik,  tetapi  boleh dilanggar,  kalau ada hukum yang
lebih tinggi yang harus ditaati.
Kalau kita mengikuti hukum Roh itu, maka Ia ingin

melepaskan kita  dari  segala peraturan manusia  dan
cara-cara kita yang lama, serta membawa kita kepada
suatu kebebasan yang baru, dimana hidup kita hanya
diatur oleh hukum Roh yang di dalam hati kita.
Segala perlengkapan untuk pelayanan kita harus disimpan di dalam

hati kita. Saya kurang setuju kalau orang tidak dapat menginjil atau
berkhotbah  tanpa  memegang  Alkitab.  Jikalau  isi  Alkitab  belum
tertulis di dalam hati kita, jangan kita berkhotbah. Lebih baik duduk
membaca Alkitab dahulu, hingga isinya tertulis di dalam hati kita,
baru kita mulai melayani.
Tuhan ingin kita taat kepadaNya. Kalau Dia berkata: "berangkat ke

Madegaskar,"  kita  berangkat  saja.  Kalau  Dia  berkata:  "Duduk  di
rumah,' kita duduk saja. Hukum Tuhan ditulis di dalam hati kita.
Ada  orang  berkata:  "Tak  perlu  mendengar  suara  Tuhan.  Kita

mempunyai Alkitab. Alkitab berkata, saya harus mengabarkan Injil
keujung-ujung  bumi.  Saya  akan  mengabarkan  Injil  saja."  Tetapi
mulai  dimana?  Bumi  ini  luas  sekali.  Kita  harus  ke  India,  Afrika,
Eropa? Di daerah sekitar kota Lawang ini, berapa banyakkah desa
yang belum di  injili?  Tenaga2 kita  semua harus  dipakai  full-time
untuk berapa bulan untuk mencapai segala desa disatu daerah. 
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Alkitab  tidak  dapat  memberi  tahukan  saya  desa  yang  manakah
atau pulau atau bangsa yang manakah yang harus saya tujui lebih
dahulu.  Untuk  pimpinan  hidup  kita  saat  demi  saat  kita  harus
mendengarkan  suara  Tuhan.  Harus  ada  hukum Tuhan  tertulis  di
dalam hati kita.
Tuhan ingin  kita  mengerti  maksudNya pada masa kini;  dan Dia

ingin  kita  bekerja  sama  dengan  Dia.  Yesus  berkata:  "Aku  tidak
memanggil  kamu  pelayan  lagi,  melainkan  sahabat.  Hamba  tidak
mengerti  apa  yang dilakukan  oleh majikannya."  Tuhan ingin  kita
mengerti  rahasia-rahasia  yang  di  dalam  hatiNya.  Kalau  kita
bersekutu dengan Dia sebagai sahabat, Dia akan membuka segala
rencanaNya kepada kita. Kita menjadi kawan sekerja dengan Tuhan.
Kita mau dijadikan imam-imam Tuhan yang bersekutu dengan Dia

di dalam Tempat yang Maha SuciNya. Lalu kita akan keluar dengan
mengusung Peti Perjanjian.
Di  dalam  Perjanjian  Lama,  sering  kali  dimuka  tentara-tentara

adalah imam-imam dengan Peti  Perjanjian,  bukan ditempat  yang
terlindung di belakang, tetapi dimuka tentara.
Kita akan masuk di dalam peperangan itu dengan Yesus dimuka

dikelilingi  api;  di  belakangNya  imam-imam yang  mengusung  Peti
Perjanjian itu.

Kita  dipanggil  menjadi
imam-imam. Kepada kita
Tuhan  memberi  visi  ini,
dan  kita  bertanggung
jawab  atas  visi  yang
telah  kita  terima.
Sebagai imam-imam Per-
janjian  Baru  kita  masuk
di  belakang  tirai  untuk
menerima  kemuliaan
Tuhan, dilengkapi dengan
senjata-senjataNya,  lalu
kita akan kembali masuk
kedalam  peperangan
dengan  mengusung  Peti
Perjanjian.

oleh: E.B.Stube.
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M A N N A.

(Sambungan dari hal.2.)

Sebagaimana  bangsa  Israel  keluar  mengambil  manna  menjadi
makanan bagi  kehidupan mereka,  dengan keluar  dari  kemahnya,
maka demikian juga Tuhan sedang mengerjakan kehidupan kitan di
tempat ini.  Berulang-ulang kali  Dia  menyuruh supaya kita  keluar
dari pada kehidupan kita yang lama, segala rencana kita yang sudah
kita atur sendiri. Untuk hal ini kita harus bersedia untuk melepaskan
keluarga kita dan segala urusan kita sendiri.

Sebagaimana bangsa Israel harus membawa tempat yang kosong
untuk  mengambil  manna  itu,  demikian  juga  hidup  kita  harus
dikosongkan dari  segala  perkara  yang lama yang tidak  berkenan
kepadaNya. Hati kita mau dijadikan suatu tempat yang kosong dan
bersih.

Jikalau  kita  datang  kepada  Dia,  maka  hati  kita  akan  diisi  oleh
Manna yang sebenarnya, yaitu Yesus yang telah bangkit dan diper-
muliakan  itu,  sehingga  kita  dikuatkan  dalam kehidupan  kita  dan
tidak gentar dalam menghadapi peperangan dalam perjalanan kita
menuju ke tanah perjanjian (kesempurnaan) itu.

Di  dalam  menghadapi  peperangan  pada  akhir  zaman  ini  Tuhan
akan membawa kita kepada suatu taraf yang lebih tinggi daripada
saat-saat ini.

Kita tidak usah takut untuk ekluar dengan hati yang kosong dan
bersih, karena kita mengetahui bahwa Dia akan mengisi kita dengan
perkara-perkara yang indah dan sangat hebat.

Di  dalam  Wahyu  2:17  dikatakan  bahwa  Tuhan  akan  memberi
manna yang tersembunyi kepada orang yang menang.Menang dari
apa? yaitu menang dalam hal mengosongkan hati kita dari perkara-
perkara, yang lama. Manna yang tersembunyi, yaitu Yesus Kristus
sendiri akan diberi kepada kita, sehingga kita menerima kehidupan
dan kekuatan pada masa peperangan. Roti hidup itu akan memberi
kesanggupan dalam pelayanan pada masa akhir zaman ini sampai
kepada hidup yang kekal. Pada saat ini kita akan memiliki Dia di
dalam hati kita.

Pada  permulaan  Bible  Camp  ini  ada  penglihatan  tentang  Peti
Perjanjian yang sudah turun di tengah-tengah kita. Sebelum Peti itu
dibawa, manna yang tersembunyi akan kita per-
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oleh lebih dahulu dalam hati yang telah dikosongkan dan disucikan
itu. Sekarang PETI Perjanjian beserta isinya itu telah dianugerahkan
kepada kita. Yesus Kristus, yang penuh dengan kemuliaan di Tempat
yang Maha Suci itu rela masuk di tempat yang telah kita sediakan
bagiNya, yaitu hati kita. Kemudian perkara-perkara yang telah kita
terima ini akan kita berikan kepada orang-orang yang lain.

Bukannya kuasa atau senjata atau karunia yang kita cari terlebih
dahulu, melainkan manna yang tersembunyi itu. Kristus yang telah
dipermuliakan  itu,  akan  memenuhi  hati  kita  sebelum kita  keluar
untuk melayani orang lain. 

Cinta kasih dan kuasaNya akan memenuhi  kita,  karena didalam
Dialah terdapat segala sesuatu, yaitu karunia, kuasa dan kekuatan.
Segala perkara ini  berasal dari  Dia dan dapat diperoleh di  dalam
Dia.

Marilah kita  menyerahkan hati  kita menjadi wadah yang kosong
dan bersih, supaya Tuhan masuk dan memenuhi kita dengan manna
yang  tersembunyi  itu.  Dengan  demikian  kita  dilengkapi  untuk
menghadapi dan mengatasi segala percobaan di dalam pelayanan
pada masa akhir zaman ini.

Oleh: Adele Tutuhatunewa.

  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.
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