


BIBLE CAMP UNGARAN

Berlangsung  tgl  28-30  Maret
1983.  di  Bukit  doa  "Taman-
Getsemane"  Ungaran,  dengan
judul Masuk Di Balik Tirai. Jum-
lah  peserta  ada  sekitar  100
orang  dari  bermacam  macam  gereja  dan  berasal  dari  berbagai
tempat  seperti  Surabaya.  Malang,  Lawang,  Salatiga,  Solo,  Jogja,
Bandung Ungaran dll.  Selain pemuda/i  banyak pula peserta yang
terdiri dari orang-tua 2 dan hampir 90% dari mereka membawa istri
masing masing. Di dalam kelangsungan BICA ini,  banyak peserta
yang  dibuka  mata  rohaninya  untuk  melihat  rahasia2  Allah  yang
baru. Perlu kami tan daskan untuk masuk sungguh sungguh di balik
tirai sesuai dengan judul yang ada, belum begitu jelas, meskipun
dalam  pelajaran  sudah  diarahkan.  Tetapi  oleh  karena  tingkatan
rohan-yang  masih  berbeda  beda  maka  hanya  sepintas  yang
dirasakan.

Sebelum  BICA  dimulat  terlebih  dahulu  Tuhan  mengerjakan  diri
kami  dan  beberapa  orang  saudara  dari  Surabaya,  kami  semua
mengalami  pembaharuan,  baharulah  kami  mendoakan  BICA  dan
para pesertanya.

Banyak  para  peserta  yang  hancur  hati  pada  waktu  perjamuan
Kudus  diadakan.  Dan  sebagaimana  Alkitab  katakan  bahwa untuk
memasuki ruang Maha Suci harus melalui perobekan daging. Tuhan
tidak  hanya  berfirman  tetapi  telah  membawa  peserta  ke  dalam
prakteknya. Jadi Firman Tuhan harus menjadi darah daging dalam
kehidupan  umatNya.  Para  peserta  sungguh-sungguh  merasakan
hadirat Allah sesuai dengan judul yang ada untuk masuk di Balik
Tirai.

Jadi  jelaslah  segala  pernyataan  pernyataan  Allah  sebelum BICA
dimulai telah terujud, sehingga semua para peserta pulang dengan
suka cita dari Allah. Inilah rencana Allah untuk umatNya pada akhir
zaman ini untuk kelengkapan tubuhNya.

Demikianlah laporan singkat kami. Amin
TEAM LBTC 
untuk UNGARAN.
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Arti  rohani  dari  isi  Peti  Perjanjian  itu  ialah  senjata2  yang
merupakan  perlengkapan  Tuhan  untuk kita.  Didalam Peti  itu  ada
Tongkat  Harun  yang  telah  bertunas  dan  berpuah  badam,  Manna
yang tersembunyi dan 2 Loh Batu yang bertuliskan 10 Hukum Allah,
Dalam penglihatan (vision) yang telah kami terima beberapa hari
yang lalu dijelaskan bahwa Peti  itu  sudah datang -  dan turun di
tengah2 kita dan kita harus membawanya dari arah Timur ke Barat.

Biarlah  kita  mulai  mengerti  tentang  urutan2nya.  Tuhan  berkata
"Aku melengkapi kamu dengan senjata2 Ku" Sekarang Tuhan sudah
membukakan segala perkara ini kepada kita, baik tentang Tungkat.
Manna  dan  Dua  Loh  Batu  itu.  Inilah  yang  akan  menjadi  per
lengkapan kita  untuk maju dalam peperangan rohani.  Kita  hanya
tinggal bertindak dengan iman kepada Tuhan.

Beberapa hari yang lalu ada orang berkata kepada saya bahwa -
hatinya digoncangkan oleh Tuhan. Sekarang hatinya sudah tenang
dan  menyerah  kepada  Tuhan  serta  mendengarkan  Suara  Tuhan
melalui  angin  spoi2,  Lalu  ia  bertanya  kepada  saya:  "Sekarang
apakah tindakan selanjutnya yang harus saya perbuat dalam hidup
saya?" Mungkin di dalam hati saudara2 juga terdapat per tanyaan
yang  sama.  Kalau  memang  demikian,  biarlah saudara menyerah 
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kepada  Tuhan,  supaya  Tuhan  berbicara  kepada  saudara,
sebagaimana Dia berbicara kepada Elia pada waktu didalam
gua itu.
Peti  ini  adalah  suatu  tempat  untuk  menyimpan  rahasia-

rahasia  Tuhan.  Rasul  Paulus  mengatakan:  "Perkara-perkara
rohani  hanya  dapat  diselidiki  dengan  secara  rahani.
"Demikian juga rahasia-rahasia yang sudah tertutup selama
berabad-abad  itu  hanya  dapat  dibukakan  oleh  kuasa  Roh
Kudus  yang  sudah  diberikan  kepada  kita.  Peti  ini  di
tempatkan di hadirat Allah, yaitu di Tempat yang Maha Suci.
Hal ini  berarti  bahwa rahasia-rahasia itu terdapat di  dalam
"Roh yang hidup itu" dan di Tempat KesucianNya. Jikalau kita
ingin mengerti lebih lanjut, kita harus tetap dalam Roh itu.

Demikian juga kalau kita akan memhawakan Peti ini kearah
barat  atau  kemana  saja  tempat  yang  Tuhan  tunjukkan
kepada  kita,  Peti  ini  (Hadirat  dan  Kuasa  Roh  itu)  harus
senantiasa  menyertai  dalam hidup  kita,  supaya  kita  dapat
menyampaikan rahasia-rahasia  yang dari  ...  Roh Kudus  ini
kepada  orang-orang  lain  atau  umat  Tuhan  yang  sedang
menunggu pelayanan kita. Hal ini memerlukan satu tindakan
iman kita masing2.

Oleh sebab itu, jikalau kita telah mengerti bahwa rahasia-
rahasia Tuhan diberikan kepada kita menjadi suatu perleng-
kapan/senjata  di  dalam  peperangan  itu,  selanjutnya  kita
tinggal  bertindak  untuk  membawa  Peti  Perjanjian  itu  ke
tempat-tempat  yang Tuhan tunjukkan.  Kita  harus  pergi  ke
tempat-tempat  kemana  Tuhan  suruhkan.  Itulah  sebabnya
juga kita  harus mengerti  urutan-urutannya tentang isi  Peti
Perjanjian  itu.  Dengan  iman  kita  pergi  untuk  membawa
rahasia-rahasia Tuhan tersebut serta memasyhurkan segala
kemuliaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita.

Ada suatu cerita yang sangat menarik di dalam II Raja-raja
7:5-6.
Pada waktu itu di dalam negeri Israil sedang terjadi suatu

bala  kelaparan  yang  sangat  hebat  dan  diluar  kota  musuh
(tentara  orang  Syam)  telah  mendmkan  kemah-kemahnya
dengan maksud untuk menyerang negeri Israil itu. Pada saat
itu  Juga  di  pintu  gerbang  duduklah  empat  orang  kusta.
Mereka dalam keadaan yang sangat berbahaya sekali. Jikalau
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meleka masuk kedalam negeri, mereka akan mati kelaparan
disana, dan sebaliknya, Jikalau mereka tetap tinggal di pintu
gerbang, mereka akan mati juga. Akhimya mereka mengam-
bil  keputusan  untuk  memasuki  kemah-kemah  orang  Syam
dengan  pengharapan  mereka  akan  dihidupi  disana.  Suatu
mujizat terjadi yaitu bahwa kemah-kemah musuh-musuh itu
telah  kosong,  sebab  Tuhan  telah  memperdengarkan  bunyi
rata  dan  tentara,  sehingga  musuh-musuh  itu  lari  menmg-
galkan kemah-kemahnya.
Di  dalam Amos  8:11,  dikatakan  bahwa  akan  terjadi  bala

kelaparan, bukan lapar roti dan makanan, tetapi akan Firman
Allah.  Pada  saat  seperti  itu  kita  akan  menghadapi  suatu
keputusasaan, sebagaimana yang telah dihadapi oleh empat
orang kusta itu. Kalau kita mundur, kita akan mati: kita tetap
tinggal dalam keadaan kita, kita akan mati juga; tetapi kalau
kita  berani  bertindak  maju  dengan  iman,  maka  kita  akan
selamat.
Segala  pengajaran  yang  Tuhan  berikan  kepada  kita  ialah

untuk dipraktekkan; jika tidak, maka hal itu tidak akan ber-
faedah. Segala visi/pengajaran yang indah·indah itu akan sia-
sia belaka.
Apakah  tindakan  kita  sekarang?  Kita  melihat  di  muka

musuh-musuh  sedang  menunggu.  Di  dalam  Yoel  3:9-12
dikatakan  bahwa  Tuhan  menyuruh  supaya  segala  alat-alat
pertanian  mereka  dijadikan  alat-alat  perang.  Kemudian
mereka disuruh berkumpul di lembah Yosafat, sebab Tuhan
akan  berperang  dengan  mereka,  dan  memutuskan  hukum
diantara mereka.
Di dalam Micha 4:4,5 dikatakan segala bangsa akan berjalan

menurut  dewa-dewanya,  tetapi  umat  Tuhan  akan  berjalan
menurut Nama Tuhannya. Kita sebagai tentara Tuhan akan
menghadapi  keputusan  ini,  dimana  kita  akan  berhadapan
dengan  bangsa-bangsa  yang  berjalan  menurut  dewa-
dewanya.  Dan  pada  saat  itu  kita  harus  tetap  berjalan
menurut  Nama Panglima  kita,  yaitu  Yesus.  Dia  yang  akan
berperang ganti kita. Seolah-olah Tuhan menyuruh tentara-
tentara musuh dan dihadapkan kepada kita untuk bertanding
dengan kuasa yang ada di dalam kita. Segala musuh Tuhan
itulah juga menjadi musuh kita. Biarlah kita tetap "berjalan
menurut NamaNya" dan berperang menurut jejak Tuhan kita.
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Beherapa bulan yang lalu salah seorang di LBTC ini menerima
penglihatan  dari  Tuhan,  yaitu  ada  seekor  naga  yang  amat
besar  yang  terdapat  ditengah  lautan.  Pada  saat  itu  kami
semua  sedang  berada  di  sebuah  perahu  sambil  memegang
panji-panji  dan  Tuhan,  dan  naga  tersebut  melingkari  kami.
Jika naga itu mulai  bergerak, maka air laut itu bergoncang.
Melalui  penglihatan  ini  Tuhan  berpesan  bahwa  jangan  kita
semakin dikuasai oleh naga (Iblis) tersebut, tetapi kita harus
mendesak maju dan tidak boleh mundur. Jikalau kita mundur,
maka  klta  akan  semakin  terdesak  oleh  lingkaran  si  naga
tersehut, dan akhirnya kita akan kalah. Dikatakan juga bahwa
kita harus waspada. Jika naga itu mulai  bergerak, maka air
laut  bergoncang  dan  otomatis  perahu  yang  kami  tumpangi
akan  goncang  juga,  artinya,  inilah  pekerjaan  si  Iblis  untuk
menggoncangkan iman kita.
Di  dalam  menghadapi  hal  ini  kita  memerlukan  ketabahan

iman dan ketetapan hati. Biarlah kita mempercayai kuasa Roh
Kudus  yang  telah  menyelubungi  hidup  kita  itu.  Dia  akan
memberi  keteguhan  kepada  kita  supaya  kita  tidak  jatuh
kedalam lautan  (dunia)  yang  sedang  dikuasai  oleh  si  naga
(Iblis) itu, tetapi semakin maju dengan membawa panji-panji
yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu.
Hal  ini  sesual  dengan  penglihatan  yang  dinyatakan  tadi

malam, yaitu tentang suatu barisan dengan panji-panji salib
yang  terletak  dimuka  dan  diteguhkan  dengan  nubuatan-
nubuatan  yang  mengatakan  bahwa  panji-panji  itu  akan
menyertai kita menjadi suatu "tanda alamat" dan yang akan
memberi kemenangan kepada kita.
Pada  saat-saat  ini  musuh-musuh  kita  telah  dipersiapkan.

Mereka sedang membuat alat-alat pertanian menjadi senjata
perang, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Yoel itu. Tetapi
di dalam kitab itu juga Tuhan berkata, bahwa di dalam lembah
Yosafat  (keputusan)  itu,  Dia  akan  menghukumkan  dan
membinasakan mereka.
Kita akan menghadapi "lembah keputusan" ini juga di dalam

kehidupan  kita.  Bila  musuh-musuh  itu  datang,  apakah  kita
akan keluar menghadapi mereka ataukah kita akan tetap ting-
gal dalam keadaan kita (penyembahan di hadirat Tuhan seperti
pada  saat-saat  ini)?  Janganlah  kita  bersikap  seperti  Adinda
yang diceritakan di dalam Kitab Syirul'Asyr Solaiman itu.
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Adinda itu  tidak mau menurut  panggilan  kekasihnya untuk
keluar,  tetapi  ia  lebih  senang  tinggal  di  dalam  kamr  yang
penuh dengan rempah-rempah dan minyak bau-bauan yang
harum baunya dengan kelambu yang tersulam dan pakaian
yang indah-indah. Akhirnya dia ditinggalkan oleh kekasihnya.
Hal  ini  menjadi  gambaran  bagi  kita  dengan  Tuhan  sebagai
kekasih kita.  Di  dalam masa peperangan, Tuhan memanggil
kita, sebagaimana kekasih itu memanggil dan mengajak keluar
si Adinda, dengan rambutnya yang basah oleh karena titik-titik
air embun diluar kamar itu. Apakah kita akan membuat ala-
san-alasan seperti Adinda itu? Jikalau kita berbuat demikian,
maka  kita  akan  ditinggalkan  oleh  kekasih  kita  yang  setia
menunggu itu. Memang kita merasa senang tinggal di dalam
penyembahan  di  hadirat  Tuhan,  tetapi  kita  harus  mau  bila
diajak  oleh  Tuhan  untuk  keluar  menghadapi  peperangan.
Beberapa hari yang lalu saya berbicara tentang taman-taman
Tuhan yang indah, dengan bunga-bunga yang sedang mekar
dan  berbau  harum  yang  melambangkan  penyembahan  dan
puji-pujian kita di hadapan Tuhan. Dan di dalam beberapa hari
ini  kita telah mengalami hal ini  di  dalam penyembahan kita
kepada Tuhan. Memang kita merasakan suatu keindahan dan
kesukaan dari.
Tuhan, seolah-olah kita tidak mau pulang dari perhimpunan

yang  kecil  ini,  dan  kita  ingin  tinggal  terus  dalam  keadaan
seperti  dimana  ada  penyembahan  dan  Firman  Tuhan  yang
indah-indah.  Tetapi  ada  suatu  saat  dimana  Tuhan  akan
mengajak  keluar  untuk  berperang.  Pada  saat  itu  kita  akan
sibuk dan kita harus waspada serta selalu menurut aba-aba
dari  panglima  kita,  sebab  banyak  kesukaran  di  dalam
peperangan itu. Inilah rencana Tuhan selanjutnya yang lebih
indah dan mulia daripada sekarang ini. Dan juga tidak hanya
cukup di tempat ini saja kita mengalami segala keindahan dan
kemuliaan Tuhan, tetapi dimana-mana tempat, asal kita selalu
berjalan dengan Tuhan.
Ke  empat  orang  kusta  tadi  dapat  mendengar  suara  Tuhan

daripada  orang  seisi  negeri  itu  yang  pada  saat  itu  hanya
memikirkan tentang kelaparan yang sedang mereka hadapi,
tetapi tidak ada suatu tindakan iman untuk menemukan jalan
keluar dalam menghadapi kelaparan itu.
Demikianlah halnya keadaan anak-anak Tuhan pada masa ini.

Pada akhir zaman ini akan ada kelompok-kelompok yang kecil
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diluar perhimpunan yang besar itu, orang-orang dengan iman
yang hidup dengan disertai tindakan, sehingga ada hasil yang
nyata. lnllah panggilan bagi kita. Pada saat ini keadaan kita
seperti ke empat orang kusta yang sedang di pintu gerbang
itu. Kita merupakan suatu kelompok yang kecil dan tidak ter-
kenal, suatu kelompok yang seolah-olah terbuang dan disisih-
kan dari segala keadaan yg ramai Selain itu mungkin kita per-
nah merasakan dikecewakan oleh teman-teman atau dianiaya
oleh orang yang lain. Maksud Tuhan ialah supaya kita men-
dengar suaraNya, sehingga kita mempunyai suatu ketetapan
hati  untuk  mendatangi  tentara  musuh-musuh  kita,  sebagai-
mana ke empat orang kusta mendatangi tentara orang Syam
itu. Tindakan orang kusta itu patut kita contohi. Biarlah kita
mengambil suatu tindakan yang tegas dan dengan ketetapan
hati kita mau mendatangi pertahanan musuh-musuh kita.
Selanjutnya kita melihat di dalam II Raja-raja 7:6 diceritakan

bahwa disamping kelompok yang kecil (empat orang kusta) ini
ada satu kelompok yang sangat besar, namun tak kelihatan,
yaitu suatu barisan tentara Tuhan yang dikirim untuk mengusir
tentara  orang Syam, sehingga pada waktu ke  empat  orang
kusta  ini  sampai  kepada  perkemahan  orang  Syam,  mereka
mendapatkan perkemahan itu telah kosong.
Hal  yang  sama telah  dialami  oleh  Elisa  dengan  hambanya

pada  waktu  tentara  orang  Syam  mengepung  negeri  Israil
dengan  maksud  hendak  menangkap  dia.  Hambanya  mulai
takut  dan gentar,  tetapi  Elisa  berkata:  "jangan takut  sebab
yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka." Kemudian
dia berdoa: "Tuhan, celikkanlah mata hamba ini, supaya dia
dapat  melihat."  Selanjutnya  apa  yang  terjadi?  Hamba  itu
melihat banyak kuda api dan rata api yang mengelilingi Elisa.
Kuasa Tuhan dinyatakan pada saat itu dan musuh tidak dapat
menangkap Elisa.
Demikian juga keadaan empat orang kusta itu. Mereka orang

yang  cacat  dan  lemah,  tetapi  mereka  berani  bertindak  dan
kuasa Tuhan dinyatakan sehingga musuh-musuh lari semua,
karena melihat bala tentara dengan rata perang yang "berge-
meretak-gemeretuk" bunyinya.
Biarlah kita mempunyai pandangan rohani yang luas. Jangan-

lah kita memandang lingkungan kita yang kecil ini saja, atau
kita hanya melihat teman-teman kita yang loyo-loyo dan lain-
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lain.  Bala  tentara  dan rata  perang Tuhan yang begitu  akan
menyertai kita. 

Itulah sebabnya tadi malam dikatakan: "Jangan takut," kita
harus bertindak keluar. Didalam suatu nubuatan: "Bahwa Aku
mempersatukan bala tentaraKu dengan kamu, sehingga kamu
bersama dengan mereka bersatu di dalam keesaan dan kesa-
tuanKu.  Kemudian  kamu  akan  berperang  melawan  musuh-
musuh itu."

Bersyukurlah  kita  menjadi  suatu  kelompok  yang  kecil  dan
juga bagi  kita  yang masih muda-muda (belum banyak pen-
galaman atau makan garam di  dalam ladang Tuhan),  tetapi
ada suatu bala tentara yang besar menyertai kita.

Marilah kita masuk dan menghayati kepujian serta kebaikan
Nama  Tuhan  itu,  yang  sedia  memberi  kemenangan  kepada
kita.

oleh Kornelius Darta S

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

sambungan dari hal.15.

mungkin diatas awan melintasi badai dan angin ribut, lalu
dilepaskannya  supaya  anaknya  belajar  terbang  sendiri.
Kemudian  si-induk  tidak  perlu  lagi  kuatir  walaupun
anak2nya terbang jauh - ke mana2 karena sudah terlatih:
Ulangan 32:11. Demikianlah halnya orang2 yang di ajar
dan  dipimpin  oleh  Roh  Kudus,  tidak  perlu  lagi  kuatir,
sebab Roh Kudus akan mengajar  dan membawa/mem-
impin orang2 kepada segala Kebenaran Allah. Yoh.14:26.

Kiranya  melalui  diadakannya  kegiatan  semacam  Youth
Camp  ini,  semakin  banyak  Umat  Tuhan  mendapat
Pimpinan  Roh  Kudus  untuk  mewujudkan  Doa  Tuhan
Yesus, yaitu kesatuan UmatNya.

A m i n

Team "Api Menyala" Lawang.
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PELAYANAN DI AMBON

Dengan  kemurahan  Tuhan  kami  tiba  di  Ambon  dengan  Garuda
pada tgl.17 Maret  1983. Dengan senang hati  kami  diterima oleh
saudara-saudara  seiman di  sana  dan  kami  tinggal  di  rumah Pak
Wiloso  serta  pada  sore  harinya  langsung  diadakan  persekutuan
dengan para penanggung jawab persekutuan doa. 
Tuhan berbicara khususnya mengenai pembangunan Tubuh Kristus

diantara umatNya yang ada di Ambon. Pada hari ke dua PD diada-
kan dan yang hadir ada sekitar 70 orang. Kali ini Tuhan berbicara
mengenai  ikatan2 dosa yang perlu dilepaskan.  Memang Ambon -
khususnya,  dan  Maluku  pada  umumnya  adalah  daerah  Keristen
tetapi  kebanyakan  orang  masih  terikat  oleh  kuasa-2  kegelapan/
White Magic- Kami katakan demikian karena jampi2 atau mantera2
dan Ilmu petenung kebanyakan memakai ayat2 Alkitab; Ada yang
memakai nama Allah bahkan nama Yesus untuk menolong orang.
Hal  inilah  yang  menghambat  pertumbuhan  iman  Kristiani  yang
sejati, karena perkara2 itu adalah bertentangan dengan kehendak
Allah,  bahkan  menjadi  kebencian  bagi  Dia  dan  juga  membuat
banyak  orang  Kristen  tidak  berbahagia  serta  tidak  memgalami
persekutuan  yang  benar  dengan  Tuhan.  Tetapi  Puji  Tuhan.  Roh
Tuhan  telah  dicurahkan  di  Ambon  dan  sekitarnya,  sejak  team2
penginjilan dari berbagai daerah mengunjungi dan melayani disana.
Melalui pelyanan2 itu Tuhan Yesus sudah menghancurkan bentang2
pertahanan dan pekerjaan iblis disana. . . Rupa2 nya team2 yang
terdahulu  telah  menyiapkan  jalan  bagi  kami  dan  mengarahkan
anggota2  PD.Ambon.  Hati  mereka  mulai  terbuka  setelah  kami
menjelaskan tentang akibat-akitat buruknya jikalau orang Keristen
terikat  dengan  kuasa  kegelapan.  Setelah  itu  banyak  orang
menyerahkan diri untuk mendapat pelayanan kelepasan serta men-
yerahkan segala macam jimat untuk dimusnahkan dan dibakar. Iblis
dipermalukan dan Tuhan - Yesus ditinggikan. Halleluyah. Dibawah ini
kami kutip sebuah kesaksian dari antara banyak orang yang telah
mengalami pembebasan Tuhan.
"Nama  saya  ialah  Frits  Antonius  Kelmaskosu.  Saya  dilahirkan

dalam keluarga Keristen, ternyata sampai dewasa saya tetap hidup
dalam kegelapan; saya melakukan segala macam sifat buruk dan
berdosa seperti mabuk2, main wanita, berkelahi dlsbnya. Yang lebih
jahat lagi ialah saya mempergunakan ilmu2 untuk kejahatan a.l.:
menyetop mobil dengan membaca mantera2 sehingga kalau belum
saya naik, mobil itu tidak dapat berangkat. 
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Selain dari itu, saya selalu dikuasai roh2 kebencian, ocultisme, iri
hati,  kemarahan,  penumpahan  darah  dlsbnya.  Tetapi  Puji  Tuhan,
sejak  saya  menerima  Yesus  sebagai  Juruselamatku,  saya  sering
mengikuti PD di Ambon dan tepatnya apada tgl.20/3/83 ada team
dari Jalan Suci Lawang mengadakan pelayanan kelepasan termasuk
terhadap pribadi  saya,  sehingga saya mengalami  kelepasan yang
sungguh2, kemudian saya serahkan semua jimat2 untuk dimusnah-
kan dan memuntahkan keluar segala macam mantera dan jimat2
yang pernah saya telan, sehingga badan saya lemas. Tuhan Yesus
membebaskan saya dan membaptiskan saya dengan - Roh Kudus
sehinggga  saya  dapat  berbahasa  lidah.  Akhirnya  saya  bersyukur
kepada  Allah  karena  begitu  besar  KasihNya  kepada  saya  melalui
anakNya Tuhan Yesus Kristus. A m i n.

Pada hari berikutnya Tuhan bekerja lebih indah lagi. Kami menga-
rahkan agar mereka segera menerima Baptisan Roh Kudus setelah
menerima kelepasan dari Tuhan, karena " rumah yang baru diber-
sihkan itu harus segera di isi dengan penghuni baru agar iblis tidak
masuk lagi dengan membawa teman2nya yang lebih jahat. (Mattius
12:43-45.)

Setelah  menjelaskan  secara  sederhana,  kami  berdoa  bersama-
sama dan ada sekitar 40 orang muda mudi dan orang2 tua dibabtis
oleh Tuhan Yesus dengan Roh KudusNya sehingga mereka mulai -
berbahasa Roh, menyanyi dan menyembah didalam Roh.

Pada  hari  terakhir  kami  menetapkan  7  orang  menjadi  penatua-
penatua sesuai dengan Kis.Rassul: 14:2-22 dan juga menetapkan
Badan Pengurus Yayasan Jalan Suci Perwakilan Propinsi Maluku di
Ambon.

Kami  mengharapkan  doa2  para  pembaca  MAM  agar  sesudah
perisitiwa  ini  Tuhan  mengadakan  pertumbuhan  rohani  dan  iman
yang mantap di antara UmatNya di Maluku, khususnya di Ambon.

Team "Jalan Suci" Lawang.
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E N G L I S H    C O R N E R

Pemuatan naskah berbahasa Inggris ini adalah kelanjutan dari apa
yang  telah  kami  janjikan  pada  waktu  yang  lampau.  Kiranya  ini
menjadi berkat dan sekedar penambahan pengetahuan. 

____________________________

SPIRITUAL INFLUENCES ON THE MIND
By Ralph Mahoney.

Second, The Altar of Sacrifice
Second, we must come to the brazen altar of sacrifice. Once we

enter this outer court, the first thing we encounter is a brazen altar
where the sin offerings were made.
This idea of sacrificing refers to Jesus and His redemptive sacrifice

for our sins. But it also speaks to us as New Testament believers
and priests of a ministry we are to have in our homes. This, too, is a
ministry of sacrifice.
We can see this  in  Philippians 2:5-8: "Let  this  mind be in you,

which was also in Christ Jesus . . ." In other words, let this attitude
of humility be in you which was shown in our Lord Jesus Christ.
"Who  being  in  the  form of  God  thought  it  not  something  to  be
grasped after to be equal with God . . ." That is, He thought it not
proper as a servant to grasp after equality with God. He was in the
form of God, but what did He do? He laid aside His equality.
Theologians can this passage of Scripture the "kinosis." This means

"emptying  out"  or  "coming  down."  In  addition  to  giving  up  His
rights, He went one step further, ". . . and took upon him the form
of a servant . . ." Whenever you read "servant" in the King James,
understand that it literally means "slave." So Jesus lowered Himself
to becoming a slave ". . . and became obedient unto death, even the
death of the cross."
Jesus serves as an example of the sacrifice He would require of us

in our homes. We must be willing to take on the form of a slave. I
am not suggesting here that husbands make slaves of their wives or
vice versa, but I am suggesting that we voluntarily take that role
ourselves. It is not our prerogative to lay this on anyone else. We
must take up our (own) cross daily and follow Jesus {not lay the
same cross on anyone else).



Notice what Scripture says in Galatians 5:13, ". . . by love serve
one another." By love we are to become slaves to one another. We
must  be  willing  to  go  the  third,  fourth,  fifth,  or  tenth  mile,  if
necessary to serve one another. 
Children  should  be  taught  to  revere,  respect,  and  serve  the

parents. The parents are also to serve the needs of the children. The
wife  and  husband  should  serve  each  other  in  kind  and  loving
ministry to one another. In this way the mind of Christ manifestly
dwells in us as in Christ Jesus.
Paul teaches that just as Jesus came not to be served, but rather

to serve, so we learn what it is to love by serving one another. "Let
this mind be in you, which was also in Christ Jesus" Philippians 2:5.
If you establish this servant posture in your home, you have met the
second requirement for the covering of divine light and gory.
How does this teaching coincide with the Bible concept of husbands

as head of the home? We men who have been exposed to teaching
on  headship  and  authority  must  be  grateful  for  all  that  we've
learned. But we must also learn from Jesus' example that even this
"right" of exercising authority in the home is not to be grasped after.
We must serve our wives and families. We can't sit as a king on a
throne. Let's learn to function in the mind of Christ and take upon
ourselves His servant attitude.
Women can  be  guilty  of  violating this  attitude  of  humility  also.

Making demands for "women's rights" can be extremely disruptive.
Of  course,  women  have  rights.  And  they  can  even  insist  upon

them. But you'll notice, too, that many are insisting on their rights
at the expense of their marriages, their homes, and the glory and
light of the presence of God. Far better if we let the mind of Christ
be manifest in us.
The Bible has some special things to say about "rights seeking." It

says that with the froward God will show Himself froward. Now the
word "froward" means assertive, but in an entirely negative sense.
Insisting on your rights!
With  the  meek  and  the  humble,  He  shows  Himself  meek  and

humble.
The  same is  true  with  interpersonal  relationship.  Show yourself

froward to others and that's how they are going to respond. Show
yourself froward to your wife, and she Will respond in kind. Or show
yourself froward to your husband, and that is how he will respond.



I am not suggesting that, if you're living with an ungodly spouse
you  let  the  spouse  physically  abuse  ungodly  spouse  you  let  the
spouse physically abuse you. If you are in a situation like that you
need some practical recourse. You should seek the counsel of your
pastor for an escape from this kind of abuse.
Christ-like servanthood is a healthy and whole some lifestyle. It's

not  self-hatred,  but  it's  learning  humility  through  serving  one
another.
"Be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another,

even as God for Christ's sake hath forgiven you" Eph. 4:32. If that
attitude  is  maintained,  the  Spirit  will  not  be  grieved.  He  will  be
pleased to establish His presence in our homes. But if we constantly
grieve  the  Holy  Spirit  through  bitterness,  wrath,  anger,  or  evil
speaking,  we will  cause Him to  fly  away like a gentle dove,  and
away the glory goes.
If this commandment was posted in a prominent place where you

saw it 15 or 20 times a day, it would begin to have an impact upon
behavior in your home.

Third, The Brazen Laver
The third tabernacle article was the brazen laver. The brazen laver

was where the priests cleansed themselves before putting on the
priestly garments to go into the Holy Place to minister to the Lord.
In the context of our homes, the laver speaks to us of the need for

continually choosing righteousness and walking before the Lord with
clean hands and a pure heart.
"Who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in

His holy place? He that hath clean hands, and a pure heart: who
hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully He shall
receive the blessing from the Lord, and righteousness from the God
of his salvation" Psalm 24:3-5.

. . . to be continued.
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@ SERBA SERBI YOUTH CAMP PASKAH 1983 DI CIPANAS @

Mulai  tanggal 1 sampai 3 April  '83 yang lalu, telah berlangsung
Youth Camp di Cipanas, Jawa Barat dengan tema :

"Supaya mereka menjadi satu" Yohannes 17:21A.
Memang sesuai dengan judulnya ada 12 merek Gereja berkumpul

jadi  satu  didalam Youth  Camp ini.  'Menjadi  satu'  bukan  sekedar
menjadi satu karena datang bersama sama di Cipanas, tetapi lebih
dari itu 'menjadi satu' didalam arti rohani, - satu didalam Kristus,
satu iman, satu baptlsan, satu Tubuh, satu pengharapan, satu Allah
dan Bapa dari semua. Ep. 4:3-6.
Kristus  telah  mempersatukan  dan  merobohkan  segala  tembok-

tembok pemisah antara Gereja dengan Gereja lainnya sehingga dari
12 merek Gereja dapat bergabung menjadi satu didalam Camp ini.
Tidak ada lagi perbedaan pendapat, sebab masing-2 telah bersedia
mempersatukan diri dengan sifat Allah dan dasar itu semua adalah
Firman Allah yan tertulis didalam Alkitab. Rasul paulus berkata kep-
ada Jemaat di Galatia: "Dalam hal ini tidak ada Yahudi atau Yunani,
tidak ada hamba atau merdeka,  tidak ada laki2 atau perempuan
sebab  kamu sekalian  telah menjadi  satu  didalam Keristus  Yesus.
Gal,  3:28.  Kristus  tidak  pernah  membedakan  umatNya,  maka
kitapun akan berani berkata : 
"..... dalam hal ini tidak ada Ambon atau Batak, tidak Timor atau

Manado,  tidak  ada  Jawa  atau  Tionghoa,  tidak  ada  Dayak  atau
Toraja, tidak ada Irian atau Madura, tidak ada Sunda atau Bali, tidak
ada Depok atau Belanda, tidak ada Tugu atau Inggris, tidak ada Alor
atau Sumba, tidak ada Amerika atau Korea tidak ada Afrika atau
Jerman, tidak ada Jepang atau Australia,  tidak ada Perancis atau
Denmark,  tidak  ada  Spanyol  atau  Swedia,  dst.nya  karena  kita
sekalian  telah  menjadi  satu  didalam  Kristus  Yesus.  Tidak  lagi
diadakan  perbedaan  antara  Protestant  dan  Katholiek,  Pantekosta
dan  Anglican,  Methodist  dan  Advent,  Sidang  Jemaat  Allah  dan
Presbyterian, Bethel dan Lutheran dstnya karena kita sekalian telah
menjadi satu didalam Kristus Yesus.
Jadi kesatuan peserta telah diwujudkan dengan pernyataan -Kasih

Allah, sehingga adanya kesehatian, satu pengertian dan satu tujuan
seperti apa yang Tuhan inginkan dari GerejaNya.
Ada beberapa hal, yang indah yang dilakukan Tuhan selama Youth

Camp Paskah ini berlangsung. Dari sekitar 80 orang peserta ada
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seorang pada  mulanya  di  hari  pertama Youth Camp berlangsung
menentang dan mengecap bahwa acara ini sesat, bahkan dia sudah
siap siap mau berangkat  pulang,  karena acara yang berlangsung
tidak sesuai dengan seleranya. Memang Acara yang dipimpin oleh
Roh Kudus sangat berbeda dengan acara yang dipimpin oleh akal
manusia. Roh Tuhan bekerja begitu indah dan menjamah hatinya
ketika  Firman  Tuhan  sedang  disampaikan  sehingga  pada  waktu,
diadakan  undangan  maju  kedepan  untuk  bernyanyi  bersama "Ku
kasihi kau dengan Kasih Tuhan" iapun ikut serta karena Tuhan telah
merubah  hatinya  sehingga  ia  tidak  jadi  pulang.  Wajahnya  yang
tadinya muram dongkol berubah menjadi berseri seri.
Ada juga beberapa orang yang tadinya "asap penyembahannya"

bukan saja keluar dari mulut tetapi juga melalui sepasang cerobong
asap (lubang hidung) telah membulatkan asap penyembah annya
yang benar kepada Allah tanpa dicampuri dengan asap rokok lagi.
Halleluyah.
Terlalu banyak perkara yang Tuhan perbuat dalam Youth Camp ini,

tetapi  menurut  hemat  kami  kalau  dicatat  semuanya  tidak  akan
cukup lembaran2 majalah kita tercinta ini untuk memuatnya.
Namun kami menghimbau saudara2 seiman didalam Yesus Kristus,

agar mempunyai pandangan yang sama dengan Kristus. Janganlah
memisahkan  dirimu  dari  saudara  se  iman  lainnya  dan  janganlah
beranggapan bahwa gerejamu lah yang benar. Hanya ada satu yang
benar yaitu Allah didalam Kristus Yesus. Janganlah mempertahan-
kan doktrin2 yang dtbuat oleh akal manusia, tetapi pertahankanlah
Kebenaran Allah dan mari kita sama-sama mewujudkan doa Tuhan
Yesus; "... supaya mereka menjadi satu." 
Banyak  pendeta/Gembala  masa  kini  yang  melarang  anggotanya

untuk  mengikuti  Persekutuan-Doa2 dan  kegiatan2  Rohani  lainnya
yang berjalan menurut Pimpinan Roh Kudus. Bagaikan induk ayam
yang  berusaha  menyembunyikan  anak2  nya  dibawah  sayapnya
karena  takut  kena  angin  dan  takut  disambar  alap-alap/elang
Memang,  induk  ayam itu  tidak  pernah  mengajar  anaknya  untuk
terbang, karena dia 5endiri tidak dapat terbang tinggi. Demikianlah
kekuatiran  kebanyakan:  Gembah2  Sidang  pada  akhir  zaman  ini,
kuatir  anggotanya  sesat  dan  juga  takut  kehilangan  anggotanya
sehingga  Gerejanya  menjadi  kosong.  Tetapi  lain  halnya  dengan
burung nasar/garuda mengajar  anak2nya.  Si  induk akan mendu-
kung anak2nya diatas kepaknya lalu menerbangkannya setinggi 

. . . bersambung ke hal. 9.
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MIMPI NEBUKADNtZAR - RAJA BABIL.

Oleh:  Bill Britton 
Missouri USA.

diterjemahkan oleh: Muliawan S. 
Jayapura. Irja.

Dalam usianya yang masih muda Tuhan mempercayakan jabatan
Nabi  Tuhan pada Daniel  untuk mengetahui  perkara perkara yang
akan  datang  yang  penggenapannya  barulah  terjadi  3,000  tahun
kemudian.  Dalam mimpinya  ini  Tuhan  memperlihatkan  5  macam
pemerintahan/kuasa  dunia  yang  besar  yang  memerintah  atau
menguasai  dunia.  Selain  mempunyai  arti  secara  hurufiah,  yang
sudah  pernah  digenapkan  pada  kerajaan  kerajaan  pada  waktu-
waktu lalu yang sekarang hanya tinggal berupa sejarah dunia saja,
maka mimpi raja Nebukadnezar ini juga mempunyai arti rohani yang
dalam  yang  Tuhan  sedang  kerjakan/  bukakan  untuk  menyem-
purnakan gerejaNya di  muka bumi. Tetapi pembukaan rahasia ini
hanya diberikan pada orang orang yang sungguh menyembah Tuhan
dengan/dalam Roh Kudus  dan kebenaran (yah 4:23,24)  sungguh
sungguh mengasihi  Tuhan, dan memang yang sudah ditak dirkan
untuk masuk dalam panggilan ini sebelum dunia ini di jadikan (Ep
1:11)  Di  dalam Kristus  kita  ditakdirkan untuk  menerima warisan
yang kekal dan dalam suratan 1 Petrus 1:4 yaitu suatu warisan yang
tiada akan binasa dan tiada bercacat cela dan tiada akan layu yang
tersimpan dalam surga berabad abad lamanya dan baru dinyatakan
pada akhir zaman ini. Hanya dibukakan untuk orang orang suciNya
yang mau dipersiapkan masuk dibalik  tirai,  yaitu ke ruang maha
kudus yang merupakan-surga tingkat III, melalui perobekan daging
secara  habis  habisan  (Ibr  10:19,20).  Melalui  suatu  baptisan  api
tingkat tertinggi seperti yang Tuhan firmankan dalam kitab Zakaria
13:7 dan 8 serta 9, suatu pengolanan dari tangan sang penjunan
maka hanya sedikit  saja yang akan lulus  dari  ujian-ujian dalam-
pengerjaan Tuhan yang sangat dasyat itu. Hanya para pemenang
sajalah yang akan berhak menerima warisan kekal, tanpa cacatcela,
tidak bisa layu, yaitu akan memerintah di bumi ini bersama Tuhan
Yesus  (Wah 11:15)  Haleluyah !!  Kenyataan dari perkara ini yang
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mendasyatkan hatinya Nebukadnezar bagi kita sebagaimana hidup
di zaman akhir ini, membuat hati orang suciNya juga sama berdebar
debar, karena dengan pengharapan sangat dan rindu ternanti nan-
tilah segala makluk akan kenyataan anak anak laki2 Allah, pewaris
yang sewaris dengan Kristus (Rum 8:17,19). Hanya bedanya raja
Nebukadnezar  cuma  menerima  mimpinya  saja  yang  merupakan
bayangan/simbol, sedang kita sekarang terpanggil dalam panggilan
yang  mulia  ini  akan  segera  menerima  kenyataan  ini  dalam  Luk
10:23,24.
Tuhan Yesus berkata: "Berbahagialah mata yang nampak barang

yang kamu lihat, karena Aku berkata kepadamu, bahwa banyaklah
nabi  dan  raja  ingin  hendak  melihat  segala  perkara  yang  kamu
dengar  ini,  maka  tiada  dapat  mereka  itu  mendengarnya."  Dan
dalam Injil Markus 4:11; "Kepada kamu diberi karunia mengetahui
rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada sekalian yang diluar itu, diberi
segala  perkara  ini  dengan  perumpamaan.  Supaya  mereka  itu
melihat  dengan  matanya,  tetapi  tiada  nampak,  dan  mendengar
dengan telinga tetapi tiada melihat."
Jadi  disini  Daniel  dipersiapkan  untuk  dipakai  Allah  dalam  hal

pelayan nubuatan yaitu mengetahui perkara 2 yang akan terjadi di
muka bumi yang penggenapannya barulah dinyatakan pada akhir
zaman dimana sekarang kita hidup. Daniel ini termasuk salah satu
orang bangsawan dari suku Yehuda, dimana rajanya yang bernama
Yoyakim berbuat  jahat  dan murtad,  sehingga Tuhan serahkan ke
tangan Nebukadnezar, raja Babil, yang menghancurkan Jerusalem,
merampas,  menjarah,  menawan  raja  dan  rakyatnya  termasuk
Daniel  dengan beberapa orang orang muda yang senasib dengan
dirinya, walaupun Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Daniel
tidak termasuk yang murtad atau yang berbuat jahat kepada Tuhan,
tetapi toh Daniel cs tidak-luput dari akibat dosa yang harus ditang-
gung akibat  diserah-kannya sang rajanya ditangan Nebukadnezar
sebagai  tawanan  dinegeri  Babil.  Tetapi  Tuhan  menyertai  Daniel.
Dalam Dan I...,  kita  bisa  melihat  Raja  Nebukatnesar  mempunyai
rencana  mendidik/melatih  orang  orang  Yahudi  untuk  dijadikan
pangeran yang akan bekerja di istana raja Nebukadnezar.
Rencana Nebukadnezar tidak sama dengan rencana Tuhan karena

dikatakan tahun ke 2, masa pemerintahan Nebukatnesar, raja ini
mimpi yang membuat hatinya sangat gelisah dan anehnya setelah
raja ini bangun dari tidurnya Ia tidak bisa lagi mengingat mimpinya
sehingga  hatinya  bertambah  tambah  penasaran dan kacau.  Lalu
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dengan segera dikerahkan ahli2 sihir, tukang tukang tenun, rama-
lan, segala dukunnya yang berkecimpung dalam dunia roh gaib yang
merupakan orang orangnya tempat Ia bertanya dialam roh. Hasilnya
nihil, mereka tidak mampu memenuhi keinginan hati sang raja yang
bertambah gelisah dan penasaran serta menjatuhkan vonis, semua
orang pandainya harus dihukum mati.  Dalam keadaan seperti  ini
ternyata bahwa Allahlah yang duduk di belakang kemudi mengemu-
dikan segala perkara menurut kemahakuasaannya yang tak terbatas
telah  merencanakan  dengan  teliti  supaya  menusia  mengetahui
bahwa rencana Tuhanlah yang akan jadi, bukan rencana manusia.
Nasib dunia ini bukan ditentukan oleh kekuatan super power, bukan
perang nuklir, bukan pula si antikris yang bakalan memerintah dunia
ini,  tetapi  Alkitab  mengatakan  bahwa  Kristuslah  se  bentar  lagi
mengambil alih pemerintahan di bumi, setelah bumi ini direstorasi
dari segala kerusakan akibat kutuk dosa. Dalam hal keputusan sang
raja untuk menghukum mati  semua orang yang tinggal  di  istana
yang dianggapnya orang-orang yang tidak becus  itu,  seolah olah
Daniel  ada  dalam  bahaya  dipancung  kepalanya.  Tetapi  justru
disinilah  cara  Tuhan  mengangkat  Daniel  untuk  mempermuliakan
Allahnya  ditengah  tengah  kekafiran  dan  kebejatan  moral,  karena
kasih sudah jadi dingin dan dosa-dosa bertimbun timbun sampai ke
langit. Bahkan segala segi kehidupan manusia dimuka bumi saat ini
sudah dikuasai oleh segala sistim Babil yang sedang meraja lela ini.
Sistim Babil dalam hal ibadat yang diilhami oleh kepala emas dari
patung tsb, sistim Babil dalam dunia politik, ekonomi, sosial budaya,
bahkan sampai meresap kepada keluarga2 Kristen dll,  singkatnya
pengaruh/kuasa serta ilham2 sistim Babil ini pada saat ini sedang
meraja  lela  dalam segala  segi  kehidupan  manusia.  Itu  sebabnya
pemerintahan  kerajaan  Allah/  Pemerintahan  Kristus  sudah  pula
dekat waktunya untuk dinyatakan.
Pada waktu Ariok, memimpin pengawal raja nendak melaksanakan

hukuman  mati  bagi  orang?  pandai  dalam  istananya,  termasuk
Daniel cs terjadilah suatu percakapan pendek, yang achirnya Daniel
diijinkan  untuk  menghadap  raja.  Dan  sebelum ini  terjadi,  Daniel
dengan kawan2nya yang senasib yaitu Hanaya, Misael dan Azrya,
bersekutu  dalam  suatu  pergumulan  sehati,  satu  roh,  sejiwa,
memohonkan belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyatakan mimpi
dan  rahasianya  dan  kemudian  Tuhan  menjawab  dengan  Suatu
penglihatan pada malam. Mereka berempat bersuka cita me-muji2
Tuhan  semesta  alam  karena  telah  menjawab  apa  yang  mereka
pohonkan.  Kemudian hal yang per-tama2  mereka katakan waktu 
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menghadap raja ialah bersaksi tentang Allah Israel yang hidup, yang
berkuasa dan sungguh2 ajaib. Lalu mulailah Daniel menceriterakan
apa  yang  Tuhan  nyatakan  itu  yaitu  Tuhan  memperlihatkan  pada
sang raja sebuah patung yang amat besar berdiri tegak dihadapan
raja  Nebukadnezar  nampaknya  sangat  mendahsyatkan,  kepala
patung itu dari emas murni, dada dan lengannya dari pada perak,
perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi sedangkan
kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara
Nebukadnezar memandangi patung, tiba2 terlepaslah sebuah batu
gunung tanpa perbuatan tangan manusia dan menghantam patung
itu tepat kena paha kakinya yang terbuat dari besi dan tanah liat
itu,  sehingga  hancur  berantakan  dan  degan  cara  itu  sekaligus
dihancurkannya: besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, lalu
semuanya  menjadi  abu  dan  habislah  ditiup  angin  tidak  ada  lagi
bekas2nya.  Sedangkan  batu  gunung  itu  yang  menimpa  patung
menjadi  satu  gunung  yang  amat  besar  yang  memenuhi  seluruh
permukaan  bumi.  Ya,  patung  itu  berbicara  tentang  kerajaan/
pemerintahan yang menguasai/ memerintah dunia ini, keadaannya
merosot terus mutunya kebawah, mulai dari emas, perak, tembaga,
besi, tanah liat dan akhirnya lenyap tidak ada bekasnya. Waktu hal
ini  selesai  diceriterakan  kepda  raja  Nebukadnezar,  maka  pulihlah
kembali daya ingat sang raja dan betul2 menyadari apa yang Daniel
tuturkan ini, adalah sungguh2 yang dia telah lihat dalam mimpinya,
dimana orang2 pandai, istananya tidak mampu mengungkapkannya.
Dengan demikian maka Daniel telah membawa suatu berita yang
pasti yang sudah datang dari Allah semesta alam dan sekaligus juga
membawa  berita  yang  pasti  yang  merupakan  bunyi  nafari  yang
tepat pada waktunya ditiupkan, untuk kita2 orang2 akhir  zaman,
karena waktunya sudah sampai ......

K E P A L A   D A R I   E M A S.

Kerajaan Nebukadnezar adalah suatu pemerintahan yang pertama
kali mengudsai seluruh muka bumi yang dikenal pada masa itu. Ia
memerintah kerajaan yang paling besar, paling megah dan Kaya,
dan  tidak  ado  lagi  setaranya  sesuddh  itu.  Kerajaan  Babil  pada
zamannya  sungguh2  hebat  dan  termas  hur  itulah  arti  secara
hurufvah kepala patung dan emas.
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Allah  sendrilah  yang  telah  menganugerahkan  kepada  Nebukad-
nezar segala kebesarannya dan kemuliaan kerajaan Babil ini yang
mengusai  serta  berpengaruh  besar  dalam  segala  segi  kehidupan
manusia pada masanya.

Pengertian rohaninya mengenai patung berkepala emas ini, unsur-
unsur dan sifatnya juga masih berpengaruh dan menguasai - segala
segi kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Dalam Alkitab, emas
melambangkan sifat Illahi yang sempurna dan kekal yang tidak bisa
rusak. Hal ini juga digambarkan dengan jelas pada Tabernakel yang
dibuat oleh Musa.dimana sifat keillahian Allah yang sempurna dan
kekal itu dilukiskan dalam bentuk dua buah kerubium yang dibuat
dari emas yang murni, diletakan dalam ruangan Maha Kudus. Tetapi
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emas yang dimaksudkan dari  kepala patung itu bukan emas dari
Allah, karena Allah itu sempurna dan kekal dan tidak bisa merosot
kebawah mutunya. Jadi disini jelaslah bahwa kepala dari emas tsb,
berbicara  tentang  agama2  palsu  karena  Babil  pusatnya  agama2
palsu penyembah berhala yang dipimpin oleh rajanya sendri yaitu
Nebukadnezar yang artinya Jerusalem serta sudah menghancurkan
kota  kudus  itu  lalu,  mengangkut  raja  dan  rakyatnya  sebagai
tawanan ke Babil. Dalam kitab wahyu, Jerusalem berbicara tentang
pengantin Kristus, yaitu gereja akhir zaman, yang berjalan dalam
Roh  serta  masuk  kesempurnaan  Allah,  sedang  kan  Babil  adalah
pengantin si Antikrist yang disebut si Sundal Besar Babil.

Injil  Yahya  pasal  4:23-24  "Tetapi  masanya  akan  datang  dan
sekarang  sudah  sampai,  bahwa penyembah yang  benar  itu  akan
menyebah  Bapa  dengan  roh  dan  kebenaran,  karena  Bapa  itu
berkenan akan orang yang sedemikian itulah menyembah Dia. Allah
itu  roh  adanya,  maka  orang  yang  menyembah  Dia,  wajiblah
menyembah dengan roh dan  kebenaran."  Menyembah dalam roh
dan kebenaran ini, hanya akan terjadi bila orang itu mau dilahirkan
kembali  lalu  membuka  hati,  supaya  Pembabtis  Roh  Kudus  yaitu
Tuhan Yesus sendiri membab tiskannya dengan roh, lalu orang itu
mulai  memuliakan  Tuhan  dalam  bahasa  roh  dan  kemuliaan
berhimpun  ber-sama2  dengan  orang2  yang  juga  sudah  dibabtis
dengan roh yang sama ini,  membentuk suatu persekutuan Tubuh
Kristus. Dalam perhimpunan antara orang2 yang mau berjalan dan
hidup dalam pimpinan Roh Kudus ini, maka karunia2 roh Kudus dan
pekerjaan roh Kudus itu akan sagat nyata, kemudian Tuhan Yesus
akan memberikan jabatan2 roh Kudus yaitu: Rasul, Nabi, Penginjil,
Gembala  dan  Guru,  yang  semuanya  bekerja  ber-sama2  menurut
kadar  yang  roh  Kudus  berikan  kepada  masing2,  dan  semuanya
ditumbuhkan  dan  ditingkatkan  dalam satu  babtisan  roh,  menjadi
satu tubuh yaitu Tubuh Kristus. Dan Tubuh Kristus yang dipimpin
murni  oleh  Roh  Kudus  dengan  mutlak  inilah  yang  akan  masuk
kesempurnaan  rencana Allah  sebagai  Penganti  Kristus,  Jerusalem
Kota yang Kudus itu.

Tidaklah mudah menjadi Tubuh Kristus yang berkembang menjadi
dewasa menuju kepada kesempurnaan rencana Allah, sebab perlu
roh penaklukan diri yang mutlak, masing2 anggota dalam Tubuh itu
yang  dikumpulkan  Tuhan  diri  pelbagai  macam  latar  belakang, 

-21-



macam2 denominas, macam suku dan bahasa, mempunyai fungsi
ber-beda2 dan khusus pula dan semuanya harus diberi kesempatan
menyatakan apa yang Roh kudus manifestasikan, sehingga Firman
yang  Tuhan  turunkan  serta  karunia2  roh  kudus  yang  dinyatakan
dalam setiap kali perhimpunan betul2 mempunyai arah bertumbuh
berakar, berkembang dan kemudian ber-buah2, mereka beribadat
ber-sama2 dan hidup ber-sama2 serta melayani ber-sama2. Yang
mengatur  dan  yang  memimpin  serta  menumbuhkan  ialah  sang
kepala yang ada disurga yaitu Yesus,  itulah yang menjadi kepala
dari  Tubuhnya.  Jadi  jelaslah  bahwa  menyembah  dalam  roh  dan
kebenaran  itu  mengandung  arti  bukan  dipimpin  oleh  manusia/
hukum2  akal  manusia  atau  tradisi2/  kebiasaan2  manusia,  tetapi
kepala  dari  Tubuh  itu  yang  memimpin  dengan  mutlak  melalui
manifestasi/kenyataan2  roh  Kudus  yang  bekerja  sama  dengan
jabatan2  dalam  roh  yaitu  Nabi2,  Rasul2,  Pengijil2,  Guru2  dan
Gembala2 yang penuh pengurapan roh Kudus. Yang dimaksudkan
dengan  jabatan2  di  sini  bukanlah  orang  yang  menjabat  sesuatu
pekerjaan Tuhan yang dilantik oleh manusia kerena telah menamat-
kan suatu tingkat sekolah tertentu atau mempunyai gelar tertentu,
tetapi  inilah jabatan2 yang dimaksudkan oleh rasul  Paulus dalam
Epesus 4:1-16.

Kalau ada kasih,  ada penaklukan diri  yang mutlak  satu  dengan
yang lain dalam Tubuh yang beranggotakan banyak itu serta penuh
kerendahan hati dan hidup dalam kesucian, maka urapan dan kuasa
dari  kepala  itu  mengalir  ketubuhNya  seperti  yang  digambarkan
dalam kitab Mazmur pasal 133: "Alangkah indahnya dan alangkah
baiknya, apabila saudara bersaudara diam bersama dengan rukun.
Seperti minyak yang baik diatas kepala meleleh ke janggut Harun
dan keleher jubahnya."

Sebaliknya  menyembah  Allah  menurut  hukum2  akal  manusia,
menurut sistim2 atau tata cara yang dibuat oleh manusia, menurut
adat istiadat dunia ini yang dibuat oleh manusia yang tunduk pada
alif  bata  dunia,  dimana  roh  Kudus  tidak  diberi  kebebasan  untuk
memimpinnya,  walaupun  menamakan  dirinya  Kristen,  tapi  inilah
ilham dari Babil pusat kepalsuan didunia. Banyaklah orang kristen
yang  sekarang  didalam  kekeringan,  perpecahan  dan  kematian
rohani,  tidak ada kehidupan dari  sang Kepala yang sudah diting-
gikan  melebihi  segala  nama  yang  ada  ini  dan  disurga,  bahkan
dibawah bumi, yaitu Jesus Kristus Tuhan. 
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Kalau Tubuh itu mau mempunyai kehidupan Illahi yg surgawi dalam
pimpinan roh Kudus yang merupakan Roh Anak Laki2 Allah YANG
SUDAH  DISEMPURNAKAN  DAN  DITINGGIKAN  DALAM  KESEMPUR-
NAAN, SEBAGAI HASIL DARI KETAATANYA MELAKUKAN KEHENOAK
BAPAKNYA, SAMPAI MATI TERSALIB, yaitu Roh yang menjadikan kita
sebagai  ANAK  ANGKATNYA  ALLAH  SEWARIS  DENGAN  KRISTUS,
maka Kepala2 palsu yang merupakan sarangnya Roh2 si Dajal yaitu
Rahasia2  Durhaka  yang  bekerja  dengan  sembunyi2  didalam
peraturan2 buatan manusia, yang sudah mem-bagi2 umat manusia
dalam - dinding2, kotak2 organisasi/denominasi, sekte2 dll. - harus-
lah dipenggal dan diganti dengan Kepala Kristus itu sendiri.

Dalam 1 Kor 12:27, Firman Tuhan berkata: "Maka kamulah Tubuh
Kristus,  sebab  didalam  satu  Roh,  kita  semua  sudah  dibabtiskan
menjadi satu Tubuh (I Kor 12:13).

TUBUH KRISTUS HARUS MEMPUNYAI KEPALA KRISTUS.
Kepala  palsu  dari  patung  emas  itu  melekat  pada  Tubuh  Babil.

Dalam  kitab  Wahyu  ada  dijelaskan  tentang  Tubuh  Kristus  yang
merupakan  mempelai  perempuan,  yang  merupakan  gereja  akhir
zaman,  yang  disebut  juga  JERUSALEM  KOTA  YANG  KUDUS  dan
perempuan  yang  disebut  si  Sundal  Besar  Babil  yang  merupakan
mempelainya si Antikrist yang akan dibinasakan dalam penghuku-
man Allah. Sebab itu firman Tuhan berkata: "Keluarlah kamu dari
antara  merekadan  pisabkanlah  dirimu  dari  antara  mereka  dan
janganlah  menjamah  apa  yang  najis,  maka  aku  akan  menjadi
Bapakmu,  dan  kamu akan  menjadi  Anak2Ku  laki2  dan  Anak2Ku
perempuan, demikianlah Firman Tuhan Yang Maha Kuasa."

Dalam kitab Kejadian pasal 11:1-9, kita mendapatkan asal mula-
nya nama Babil. Maka orang mulai berpindah dan menetap di Sinear
dengan  kotanya  yang  disebut  Babil,  lalu  membangunkan  sebuah
menara yang puncaknya sampai kelangit.

B E R S A M B U N G
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