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Diterjemahkan oleh.  Ev. Jason Sentuf 
      Jayapura Irja.

( sambungan MAM No.148 )
NAFIRI TERAKHIR

Sedikit  penjelasan mengenai  Nafiri:  Nafiri  adalah sebuah tanduk
melengkung dari domba atau kambing jantan, yang di-pakai oleh
bangsa lbrani untuk membunyikan tanda-2 dalam peperangan atau
sebagai  pengumuman  dimulainya  suatu  perayaan  ke  agamaan
(Mazmur 98:6); juga disebut SANGKAKALA Yosua 6:4-5).
Ketika  Rasul  Paulus  menulis  dalam  I  Korintus  15:52  mengenai

"Nafiri terakhir" belum ada sesuatupun yang ditulis tentang ke tujuh
nafiri dalam kitab Wahyu. Maka ia tidak berbicara tentang akhir dari
tujuh  nafiri,  sebagaimana  yang  di  ajarkan  kepada  kita.  Paulus
sedang berbicara tentang suatu perubahan yang akan terjadi dalam
kehidupan manusia, yaitu yang fana mengenakan yang tidak fana,
yang buruk dapat mengenakan yang tidak buruk. Dalam ayat yang
disampaikannya itu dikutib dari janji Tuhan yang terdapat dihukum
Torat mengenai peniupan Nafiri Yobel. Tetapi apakah yang dimak-
sudkan dengan "NAFIRI TERAKHIR"? Perhatikan Bait Allah pertama
didalam II Tawarikh 5:12, dimana ada 120 orang Imam-2 meniup
nafiri.

(bersambung ke hal.17)
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BICA '83.

Kesempurnaan  "TUBUH  KRISTUS"  adalah  judul  Bible  camp  '83
yang  berlangsung  pada  tanggal  23  s/d  27  Augustus  di  LBTC
(Lawang Bible  Training Centre).  Peserta-2,  selain  dari  ibu  pertiwi
Indones1a,  juga  8  orang  dari  Australia;  jumlah  semua  peserta
hampir mencapai 400 (empat ratus orang). Beberapa hari sebelum
BICA di  mulai,  beberapa,  orang  saudara  yang  duluan  datang  ke
LBTC, telah banyak mengalami pembaharuan-pembaharuan yang di
kerjakan oleh Rohkudus. Pernah suatu saat; begitu bell di bunyikan
sebagai tanda persekutuan malam akan segera di  mulai,  orang-2
mulai  duduk  berkumpul.  Didalam  suasana  tenang,  Hadirat  Allah
sungguh-2  dapat  di  rasakan  oleh  setiap  orang;  beberapa  orang
mulai  menangis  bahkan  ada  yang  sampai  jatuh  dari  kursinya.
karena  tidaktahan  "berdiri"  di  Hadirat  Allah.  Mereka  menangis,
menyesali  diri  karena masih menyimpan perkara-2 yang di  benci
oleh Allah. Setelah ada pelayanan-2 pribadi mereka mulai mengerti
dan mereka mengadakan pengakuan-2 dan sekaligus meninggalkan
perkara-2 yang lama ita.

SEORANG GILA DISEMBUHKAN
Tepat  seperti  apa  yang  Tuhan  katakan  melalui  nubuatan  bahwa

orang kafir  akan me muji-2 Tuhan, dua hari sebelum Bible camp
dimulai, ada seorang gila datang pada waktu jam doa syafaat. Sete-
lah di mandikan diganti pakaiannya lalu di doakan orangnya sembuh
kemudian dia  di  pulangkan ke rumahnya dengan satu  kehidupan
yang baru yang di kerjakan oleh Kristus.

PEMBUKAAN
Di dalam acara pembukaan, turut juga hadir bapak Hardjo-prajitno

selaku Kakanwil Depag  Bimas Kristen  Prop.  Java Timur selaku un-
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dangan dan sekaligus memberi kata-2 sambutan yg bersifat penga-
rahan-2  dan  juga  memberi  dorongan  demi  tercapainya  maksud
sesuai dengan thema yang ada.

HARI KE DUA
Hari yang ke dua, suasana sungguh-2 di warnai dengan suasana

puji-2an.  Nyanyian demi nyanyian di  naikkan ke Hadirat  Bapa di
surga  sebagai  ucapan  syukur  dan  pers  embahan  yang  harum.
Semua orang bersukaria bergemar akan Allah, sorak sorai terdengar
dan keluar dari hati yang sedang "dilanda" api kesukaan. Suasana
puji-2 an membuat beberapa anak yang sedang asyik bermain bola
kakidi labangan seketika itu juga langsung berhenti; mereka mulai
mengikuti irama puji-2 an ikut me nari-nari sambil bertepuk tangan
memuliakan Allah.

"PENYINGKIRAN KURSI KURSI"
Untuk beberapa waktu, kursi-kursi terpaksa "di singkirkan" sebab

semua orang merasa tidak cukup hanya dengan berdiri sambil ber
tepuk tangan namun lebih dari itu gerakan kakipun ikut mengambil
bagian  dengan  me  lompat-2  dan  me  nari  nari  memuliakan  Raja
semesta alam. Demikian juga beberapa orang saudara yang sedang
mencuci gelas, memasak nasi pada saat itu tidak ketinggalan ikut
me  nari  dan  me  lompat-2  me  muji-muji  Tuhan  sambil  bekerja
mengikuti irama lagu yang sedang di nyanyikan.

"BANGKITLAH ROHMU DALAMKU 2x
BIAR KAKIKU MENARI . . . . . . . . . .
HATIKU BERSUKA . . . . . . . . . . . . .
DAN MULUTKU PUJI NAMANYA . . . .
MAHA BESAR NAMAMU DAN LAYAK DI PUJI 2x"

Lagu inilah yang di  nyanyikan ber  ulang-ulang kali  dan rasanya
tidak  mau  berhenti  sebab  semua  orang  sedang  "di  mabuk"  Roh
kesukaan.  Nehemia  8:11  berkata:  "Kesukaan  dari  Tuhan  itulah
kekuatanku." (Terjemahan lama). Demikianlah Tuhan bekerja dan
membabtiskan  RohNya  buat  orang-2  yang  selama  ini  belum
menerima babtisan Rohkudus.
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HARI YANG KE TIGA

KESEMBUHAN BATHIN.
Pada hari yang ketiga Firman Allah berbicara mengenai luka-luka

dalam bathin yang perlu di sembuhkan. Setelah di-jelaskan panjang
lebar  mengenai  sebab2  terjadinya  luka-luka  dalam  bathin  dan
bagaimana cara menyembuhkannya, ternyata ada beberapa saudara
yang  maju  untuk  didoakan  menerima  kesembuhan  bathir.  Puji
Tuhan. Mereka yang tadinya tidak dapat mengampuni tidak dapat
memaafkan kesalahan orang lain, sekarang telah dapat mengam-
puni, mengasihi dan juga melayani orang-orang yang menyakiti hati
mereka. Tuhan Yesus Kristus telah membalut dan menyembuhkan
segala luka-2 yang ada didalam hati mereka selama ini.

Salah  seorang  bersaksi  dan  berkata  demikian:  Saudara-2  yang
kekasih di dalam Yesus Kristus saat ini hati saya telah di sembunkan
oleh Tuhan. Selama ini saya belum pernah ber kata-kata tentang
Tuhan Yesus oleh karena hati  saya begitu benci dan begitu pahit
terhadap orang tua saya, tetapi setelah saya di layani dan di doakan
terlebih  setelah  saya  di  lepaskan  Tuhan  dari  roh  kebencian,  roh
kepahitan-kepahitan yang selama ini bercokol di dalam hidup saya,
sekarang saya telah mengalami kesembuhan bathin dan kedamaian
yang  belum  pernah  saya  alami  sepanjang  hidupku.  Sungguh-2
Tuhan Yesuslah kekasih jiwaku yang sebenarnya. Haleluyah.

Pada hari yang ke tiga, Tuhan juga telah memperbaiki hubungan
kekeluargaan antara si suami dan istri, antara orang tua terhadap
anaK-2. Tuhan telah merestorasi cinta kasih dalam kehidupan setiap
keluarga yang hadir pada saat itu. Sebab seperti yang sering kita
dengar di  mana-2 sering timbul pertenCJkaran di  dalam keluarga
oleh karena kesalah  pahaman antara  suami  istri,  yang kadang-2
menimbulkan  keretakan  dalam keluarga.  Dalam perbantahan  itu,
masing-2 membenarkan diri sendiri maka tak heran sering terjadi
"pertandingan" yang sengit sehingga piring-2 dan gelas serta bar-
ang lainnyapun yang tak berdosa menjadi sasaran nafsu amarah.

Demikian sering terdengar di mana-2 terjadi "ke hangatan" dalam
keluarga-2 karena para suami-2 yang sering kurang panjang sabar,
di  tambah  lagi  dengan  istri-2  yang  tidak  mau  mengalah  alias
cerewet  (  tapi  tidak  semua  lho  )  ...  Mungkinkah  juga  di  dalam
kehidupan keluarga anda demikian?
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PENGAKUAN SEORANG IBU.

Dibawah ini kami kutip pengakuan dari seorang ibu yang dulunya ia
sangat cerewet sekali. Tetapi pada waktu diadakan undangan untuk
keluarga-2 maju dan di doakan, ibu ini menangis dan berkata: Aduh
Tuhan saya ini yang keterlaluan terhadap suami saya. Saya ini seo-
rang istri yang kejam terhadap suami saya, sebetulnya suami saya
itu baik tetapi saya inilah yang selalu cerewet sehingga suami saya
kadang-2  tidak  mau  lagi  mendengar  perkataan  saya.  Ampunilah
saya ya Tuhan; saya tidak akan cerewet lagi saya berjanji sepulang-
nya saya dari Bica ini saya akan minta maaf kepada suami saya.

Ibu-2  yang  suka  cerewet  perlu  mengambil  langkah  yang  sama
seperti ibu tersebut, untuk meninggalkan roh cerewet dan memulai
sifat yang lemah lembut dan manis lakunya. Didalam I Petrus fasal
3:1-4. berbunyi demikian:

"Demikian juga kamu,  hai  istri2,  tunduklah kepada
suamimu,  supaya  jika  ada  di  antara  mereka  yang
tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perka-
taan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka
melihat,  bagaimana  murni  dan  salehnya  hidup  istri
mereka  itu.  Perhiasanmu janganlah  secara  lahiriah,
yaitu  dengan  me-ngepang-2  rambut,  memakai
perhiasan  mas  atau  dengan  mengenakan  pakaian
yang  indah2,  tetapi  perhiasanmu  ialah  manusia
batiniah  yang  tersembunyi  dengan  perhiasan  yang
tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut
dan tentram, yang sangat berharga dimata Allah."

PERSEMBAHAN UNTUK BANGUNAN
Di  tengah-2  berlangsungnya  Bica,  ada  beberapa  orang  saudara

yang menerima pernyataan dari  Tuhan, yaitu mengingat perkem-
bangan  pekerjaan  Tuhan  yang  ada,  maka  di  perlukan  sebuah
gedung pertemuan dan satu asrama yang agak luas untuk menam-
pung peserta-2 dalam kegiatan-2 seperti kegiatan Pemkhus, Bible
Camp dsb. Setelah hal itu di utarakan, maka secara spontanitas di
adakanlah persembahan khusus untuk itu yang menghasilkan uang
sejumlah  Rp.l.500.000,-  ( satu  setengah  juta  rupian )  termasuk
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barang-2 yang  berupa  cincin,  kalung,  anting-2 juga jam tangan.
Demikianlah dengan uang yang ada,  telah di   mulai  dan sedang
giat-2nya di kerjakan sebuah bangunan yang berukuran 8x24 meter
(bertingkat). Doakanlah untuk kelanjutannya.

HARI YANG KE EMPAT
Pada hari yang ke empat, Allah mengingatkan kembali tiga pokok

penting  yang  harus  di  terapkan  di  dalam  persekutuan  "Tubuh
Kristus"  demi  kesempurnaan  pekerjaanNya  di  dunia  ini.  Masing-
masing  bekerja  sesuai  dengan  jabatan  dan  anugerah  Allah.  Tiga
pokok penting yang di maksud ialah:

1.  Pendoa  syafaat.  Pendoa-2  syafaat  inilah  yang  mendukung
hamba-2 Tuhan yang sedang berjuang memberitakan Injil kesela-
matan di mana-mana. Ingat Musa, Hur dan Harun sebagai pendoa
syafaat yang mengangkat tangan memohon kuasa Allah menyertai
Yusak  dan  tentaranya  yang  sedang  berperang  melawan  bangsa
Amalek.  Kita  lihat  selama  Musa  mengangkat  tangannya,  bangsa
Israel menang dan apabila tangan Musa turun, bangsa Israel kalah
dalam peperangan.  Maka  Hur  dan  Harun  membantu  Musa  untuk
mengangkat tangannya (Keluaran 17:11-12).

2. Pelayan meja. Yang dimaksud dengan pelayan meja disini ialah,
mereka yang di beri kepercayaan oleh Allah di dalam karunia mem-
beri, menyokong pekerjaan Tuhan supaya Injil dapat di sebarkan ke
seluruh penjuru dunia. Firman Tuhan berkata siapa yang memberi
hendaklah dengan hati yang ikhlas. Rum 12:8.

3. Pelayan Firman, "peniup-peniup nafiri" orang-2 yang dipanggil
Allah  khusus  dalam  memberitakan  Firman  Allah,  orang-2  yang
terjun  dalam  penginjilan  membawa  berita  Firman  Allah  kemana-
mana. Pergilah kamu keseluruh dunia kabarkanlah Injil itu kepada
segala makhluk ...... Markus 16:15.

Ketiga perkara ini tidak bisa di pisahkan satu dengan yang lainnya,
tetapi harus bersatu dan mengerti tugas masing2 maka pekerjaan
Allah tidak akan macet. Biarlah hal ini  juga dapat di  terapkan di
dalam persekutuan  atau  di  dalam gereja  saudara  masing-2.  Puji
Tuhan. Sungguh banyak perkara-2 yang Tuhan nyatakan tetapi kami
hanya mengambil intinya saja. Kiranya kita mengerti apa kehendak
Allah yang sesungguhnya.
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Demikianlah  setelah  kebenaran-kebenaran  Allah  ini  dijelaskan
dengan  panjang  lebar,  kemudian  di  adakanlah  doa  khusus  bagi
mereka yang terganggil sesuai dengan tugas masing-masing dalam
pekerjaan Allah. Dalam kesempatan ini juga Tuhan telah menetap-
kan dan meneguhkan beberapa jabatan2 lainnya di dalam "Tubuh
Kristus".

HARI YANG TERAKHIR
Pada  detik-2  yang  terakhir  dalam Bica  ini,  banyak  kesaksian-2,

banyak  saudara-saudara  yang  bersaksi  menyaksikan  perbuatan
Allah yang besar di dalam kehidupan mereka selama berlangsung-
nya Bica. Dengan demikian laporan kamipun berakhirlah sampai di
sini dulu. Tuhan memberkati kita semua..@.

AMIN.

LAPORAN

PELAYANAN
Akhir tahun 1982, kami dihubungi oleh seorang ibu dari anggota

persekutuan  doa  IFGF  (Indonesian  Full  Gospel  Fellowship)  yang
berada  di  Los  Angeles,  California  untuk  melayani  dan  bersekutu
bersama sama  mereka.  Maka  kami  serahkan  semua  rencana  itu
kepada Bapa di  surga.  Melalui  RohNya akhir  nya kami mendapat
jawaban dari Tuhan bahwa kami akan mengirim team ke California
dengan persetujuan anggota "Tubuh Kristus" di Lawang. Haleluyah.
Melalui  pimpinan  Tuhan  yang  jelas  akhirnya  diputuskan  untuk
mengirim satu team yang ter-diri dari tiga tempat yaitu dari Lawang
: Bpk Kornelius Darto S dari Irian Jaya bpk Dolfi Solossa dan dari
Manado sdr. Phjlipus Sukamto.
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Setelah team berkumpul di Lawang; maka tanggal 20 Juni kami
mengurus visa ke Surabaya dan dengan mudah kami dapatkan Visa
tersebut lalu berangkat ke Jakarta dan pada tanggal 23 Juni '83 ,
take off menuju Los Angeles dan pada tanggal 24 Juni besoknya,
kami tiba dengan selamat; disambut dengan muka yang serius oleh
pegawai-2 Imigrasi Los Angeles dan men screning kami selama dua
jam.  Puji  Tuhan  Yesus;  akhirnya  kami  menang  juga.  Haleluyah.
Kami disambut warga anggota "Tubuh Kristus" Los Angeles dengan
kasih  mesra  yang  mendalam,  setelah  aeara  perkenalan  pada
pertemuan  pertama,  maka  kami  mulai  mengerti  bahwa  "Tubuh
Kristus" setempat itu ada tiga lokasi yaitu; Los Angeles, Fresno, San
Fransiseo;  yang  sudah  mengetrapkan  sistim  pelayanan  "Tubuh
Kristus" yang digembalakan oleh ketua-2 (Covering ministry).
Setelah dua hari di Los Angeles, terus ke Fresno untuk pelayanan

dan  juga  persiapan  Indonesian  Summer  Retreat  yang  dimulai
tanggal 1 sampai 4 Juli di Sanger, Frisno. Dalam persiapan tersebut
terus digumuli dalam doa yang menurut target sebanyak 200 orang;
tetapi ternyata yang mendaftarkan diri hanyalah 140 orang, tetapi
ternyata setelah acara di mulai, pesertanya berjumlah 250 orang,
ada beberapa orang-orang Jepang, Korea, Malaysia, Taiwan dan USA
juga  ikut.  Dan  kebanyakan  dari  peserta  adalah  pelajar;  judul
Retreat  tersebut  ialah  "YOU  ARE  THE  OVERCAMERS"  (KAMULAH
PEMENANG-2)  dengan  maksud  pendalaman  arti  "Tubuh  Kristus"
sebagai pemenang-2.

PADA HARI PERTAMA
Dalam acara retreat tersebut, Tuhan menyampaikan kemenangan-

kemenangan dalam "Tubuh Kristus" melewati puji-2an di dalam Roh,
itu  dimulai  sejak  pada  hari  pertama.  Sungguh-sungguh  suasana
surgawi  turun  ditengah-tengah  retreat  dan  salah  satu  dari  team
mulai  berbicara  mengenai  kelepasan  dari  ikatan-2  roh  dan  ke-
biasaan-2  buruk.  Banyak  orang  yang  maju  untuk  didoakan  dan
menerima kelepasan melalui kuasa Rohkudus. Akhirnya pelayanan
tersebut  dilanjutkan  sampai  larut  malam (jam 3  pagi)  dan  juga
pelayanan pribadi. Puji Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dilepaskan dari
ikatan-ikatan  dosa  dan  nyata  sekali  perubahan-2  yang  mereka
alami, semua jadi baru.

PADA HARI KEDUA
Pada hari kedua, dilanjutkan dengan pelajaran dasar kekeristenan
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mengenai "Kelahiran baru" akhirnya banyak orang yang menyerah-
kan diri untuk menerima babtisan Rohkudus dan ada 30 orang yang
dibabtis  dengan  air.  Tuhan  lebih  menyatakan  kemenangan  lagi
melalui puji-2an. Semuanya me-nari-2 memuji muji Tuhan dengan
nyanyian-2 baru didalam Roh.

HARI KE TIGA
Pada hari yang ketiga; dimana seharusnya salah seorang dari team

akan  berbicara,  tetapi  ternyata  Tuhan  ambil  alih  dan  langsung
mengajar kami semua. Pertglihatan-2 yang diterima oleh beberapa
orang  dan  diteguhkan  dengan  karunia-2  Roh  lainnya  yang  mana
Tuhan  menuntut  pemberesan  untuk  saling  mengampuni  satu
dengan yang lain dan suasana Roh dicurahkan secara luar biasa,
sehingga semua hancur  hati  dan saling mengampuni  serta saling
mendoakan satu dengan yang lain ...... persoalan yang terpendam
lama, Tuhan cabut semuanya pada saat itu, aduh betapa indahnya
kalau saudara juga ikut pada malam itu. Betapa ajaibnya perbuatan
Tuhan.
Pada malam itu ada 11 orang yang maju didoakan untuk menye-

rahkan diri  dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kesu-
kaan surga dicurahkan secara luar biasa, kami semua bersukacita
dalamRoh,  menari-nari,  berlompat-lompat  dsb  pokoknya  sungguh
bebas dalamRoh (bukan kedagingan). Malam itu tidak ada seorang
pembicara, hanya Tuhan langsung melalui Roh Nya yang memimpin
sepenuhnya sehingga acara hari  itu  ber-langsung sampai  jam 12
malam.

HARI YANG KEEMPAT, YANG TERAKHIR.
Pada hari yang terakhir, acara perpisahan diwarnai dengan suasana

khidmat  disertai  perjamuan  Suci,  pemecahan  Tubuh  dan  Darah
Tuhan, pada siang itu semua merasa sangat lega senang dan sejah-
tera, ditambah lagi dimana semua hiaya yang diperlukan dicukupi
Tuhan  yaitu  sebanyak  22.000  dollar  atau  sekitar  dua  puluh  juta
rupiah. Ajaib Tuhan.
Maka atas keputusan tua-2 "Tubuh Kristus" yang ada, kami disa-

rankan untuk mengadakan Training program di ketiga lokasi ini, dan
sesudah  itu,  diboyong  lagi  ke  Fresno  juga  untuk  mengadakan
Training Program selama 10 hari. Disini kami, mulai menerangkan
Prinsip-2  Tubuh  Kristus,  sungguh  terjalin  kasih  mesra  didalam 
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Kristus yang sulit diutarakan dikertas ini. Dan pada kesempatan ini
ada  8orang  yang  siap  masuk  untuk  pelayanan  dalam  "Tubuh
Kristus" lokal, hari terakhir 2 orang lagi  dibabtiskan. Doakan dan
doakan  supaya  diFresno  ini  ada  semacam Training  Centre  untuk
penggemblengan dan doakan untuk lokasinya juga.

Perjalanan berikutnya kami menuju San Fransisco dengan naik bus
dan disambut kekasih-2 Kristus disana dengan intim sekali.  Baru
beberapa  jam  saja  disana  sudah  demikian  indah-nya,  rasa
kekeluargaan  dan  disini  kami  belajar  bersama bagaimana ibadah
dalamRoh  dan  sedemikian  indahnya,  Tuhan  beracara  diantara
mereka,  masing-masing  menerima  berkat  besar  dan  setiap  kali
selesai  Training  Program  pulang  dengan  kepuasan  sejati  dalam
Rohkudus. Banyak orang-orang baru dipenuhkan Rohkudus dan 3
orang dibabtis  air.  Dan Tuhan juga sempat  menyelamatkan kami
dari  terjadinya  kebakaran  yang  besar  di  apartement  yang  kami
tempati; dan malam terakhir kami mengadakan doa di Twin Peak
puncak bukit  San Fransisco, membestrap roh-roh homo sex yang
melanda kota itu.

Perjalanan  berikutnya  kami  take  off  dari  San  Fransisco  dan
memulai belajar bersama dalam Training Program di Los Angeles,
memang pada waktu pertama dimulai dengan suasana yang agak
berat dan lagi berputar-putar. Tetapi pada hari yang kedua suasana
sudah mulai stabil didalam Roh dan Training ini diadakan di Pasa-
dena City,  suasana bertambah hari,  bertambah mantap sehingga
pola  Perjanjian  Baru  mulai  dipelajari  bersama,  juga  pelajaran
memasuki panggilan ke lima (pernikahan) diuraikan dengan santai
penuh  ketawa  tetapi  "makan  dalam",  supaya  pergaulan  Kekeris-
tenan tidak mengikuti sistim dunia moderen, tetapi sistimnya Tuhan
sendiri; dimana kesucian dijunjung tinggi. Sungguh kami falling in
love (jatuh cinta) dengan Tubuh Kristus yang ada di sana dengan
persekutuan dalam Roh dan kasih persaudaraan yang kami rasakan.

Kami  tahu  bahwa  Allah  sedang  mempersiapkan  di  Los  Angeles
suatu  pasukan  bala  tentara  Tuhan  yang  besar.  Haleluyah  agar
kenyataan  Tubuh  Kristus  yang  sebenarnya  boleh  dinyatakan.
Doakan agar banyak orang-orang yang dimenangkan lagi; terutama
orang-orang Indonesia masih  banyak yang belum selamat  di  Los
Angeles ini.
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PELAYANAN DI BALTIMORE.

Baltimore tempat dimana Rev. E.B Stube berada dan menggemba
lakan sidang di Gereja (Episcopal Church). Waktu itu kami dijemput
oleh  Bapak  Stube  dan  Mr  Mattew  dan  istri  malamnya  langsung
pelayanan digereja tersebut. Sebelumnya telah diumumkan adanya
kesembuhan Illahi dan banyak sekali orang datang kegereja itu; dan
setelah Firman Tuhan disampaikan, terus mengundang orang-orang
yang terluka bathinnya, banyak orang-orang maju kedepan dengan
menangis dan kemudian Tuhan menyembuhkan bathinnya Kemudian
acara berikutnya kami serahkan kepada Om Stube dan waktu itu
kami  lupa  mendoakan  orang  orang  yang  tubuhnya  sakit.  Tetapi
waktu Om Stuhe bertanya; siapa yang sudah sembuh? dan waktu
itu  langsung  banyak  orang  maju  dan  satu  persatu  menyaksikan
kesembuhan yang di alami. Seorang ibu bersaksi bagaimana Tuhan
telah  menyembuhkan  dia  yang  dulunya  timpang  sekarang  telah
dapat berjalan dengan baik, sambil mengangkat tongkatnya. Juga
seorang tuli  bisa mendengar,  yang kakinya panjang sebelah juga
Tuhan pulihkan dan lain lain.

Hari  berikutnya  pelayanan  ke  Virginia  pemecahan  roti  bersama
dilokasi  "Camp  David"  dimana  Jimmy  Carter  pernah  berunding
dengan Yasser  Arafat.  Lalu  kami mengadakan kunjungan ke Port
Town dimana sdr.  Kim Hayfield dan Bekky (anaknya Oom Stube)
tinggal. Dan sesudah satu minggu tinggal di Baltimore dengan rasa
penuh haru, kami terpaksa harus pulang ke Los Angeles. Sebetulnya
kami sudah mempunyai tiket dan visa untuk pergi ke Canada, tetapi
karena waktunya sudah habis, dan juga belum waktu Tuhan, maka
kami harus kembali segera ke Los Angeles. 

Di Los Angeles bersekutu selama 4 hari dan setelah mengadakan
pertemuan dengan Mr. Rene Diet di Ojai dan tua-tua lainnya maka
kami meninggalkan The Best State of America dengan kemenangan
Tuhan  dengan  jalinan  yang  kokoh  bersama  saudara-saudara
anggota  "Tubuh  Kristus"  antara  California  dengan  Indonesia.
Terpujilah Tuhan buat se lama-lamya. AMIN...

@@@@ ### @@@@
-------------------
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Allah 
    "Memanggil"

Indonesia

Menurut keterangan yang kami peroleh dari US center for World
Mission  di  Pasadena-California  Amerika  Serikat,  bahwa lebih  dari
80%  penduduk  dunia  yang  bukan  beragama  Kristen  masih
memerlukan  penginjil-2  yang  rela  "menyebrang"  perbatasan-2
kebudayaan,  belajar  bahasa  lain  dari  bahasanya  sendiri  dan
menyesuaikan diri  dengan adat istiadat. Sebab lebih dari tiga (3)
bilyard manusia yang belum pernah di Injili dan belum ada gereja
diantara mereka.

Pada saat ini di dunia kita ada dua ratus dua puluh negara tetapi
perbatasan-2nya merupakan hasil keputusan kolonialisme Barat. Di
dalam negara-2 itu masih ada banyak lagi golongan-2 dan kelom-
pok-2 dibagi dan di golongkan menurut agama suku, bangsa dan ke
warga-negaraan.  Lain  dari  itu  masih  banyak  kelompok-2  yang
mempunyai persamaan sosiologis. Di perkirakan bahwa pada masa
ini masih ada kurang lebih 20.000 kelompok yang tersembunyi bagi
Injil. Dengan kata lain kelompok-2 itu belum di Injili dan belum ada
gereja di daerah mereka. Tugas utama Umat Tuhan pada zaman ini,
bukan saja untuk menginjili  setiap orang, tetapi juga untuk men-
dirikan  suatu  jemaat  di  tengah-2  mereka.  Jemaat  atau  gereja
("TUBUH Kristus") mempunyai potensi dan tanggung jawab mengin-
jili kelompok atau dunia yang belum pernah mendengar injil.

Menurut pendapat dua ahli Misi da1am bukunya "Unreached Peop-
les" 20.000 kelompok manusia tersebut jumlahnya kurang lebih tiga
seperempat  penduduk  dunia  ini  atau  3  byliard  manusia.  Hal  ini
merupakan tantangan terbesar dan prioritas utama kepada gereja-2
pada  masa  kini.  Dr.  Wagner  dan  Dr.  Dayton  menyatakan  bahwa
dalam pelaksanaan  tugas  yang  luar  biasa  besarnya  ini,  maka  di
perlukan 100.000 penginjil  atau missionary baru. Kami yakin dan
percaya  bahwa  kebanyakan  penginjil  atau  missionary  ini  harus
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datang dari negara-2 yang merupakan "dunia ke tiga" yaitu negara-
2 yang sedang berkembang, oleh karena kebanyakan dari 20.000
kelompok manusia itu juga terdapat dalam "dunia ke tiga".

Zaman missi atau zaman penginjilan untuk "dunia ke tiga" itu baru
mulai. Allah mernanggil Indonesia untuk mengambil peranan pen-
ting dalam penginjilan dunia ini. Apa sebabnya? Karena Allah tidak
berkenan  seorangpun  binasa  melainkan  supaya  semua  manusia
datang  pada  tobat  (II  Petrus  3:9).  I  Timotius  2:4  Firman  Allah
berkata:  "Yang menghendaki  supaya semua orang di  selamatkan
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran".

Setelah kami melayani di Irian Jaya dan Jawa selama dua puluh
tiga  tahun  sebagai  seorang  Missionary,  maka  kami  mengambil
kesempatan ini  untuk menantang Indonesia mengutus missionary
keluar  daerahnya  sendiri.  Sudah  cukup  banyak  penginjil  atau
missionary ke luar daerahnya misalnya dari Jepang dan Korea. Allah
memanggil  Indonesia  sekarang  ini  untuk  mengambil  suatu  sikap
serius terhadap amanat Agung Tuhan Yesus Kristus yang terdapat
dalam Injil Matius 28:19. "Pergilah kamu keseluruh dunia jadikanlah
semua bangsa jadi HuridKu dan babtis-kanlah mereka dalam nama
Bapa, Anak dan Rohkudus dan ajarlah mereka melakukan segala
sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu".

Lebih banyak orang Kristen di Indonesia daripada negara-2 lain di
Asia ini. Roh Allah sedang bekerja di Indonesia secara luar biasa dan
hal itu dapat perhatian dari seluruh dunia. Apa yang rasul Paulus
katakan kepada sidang jemaat di Roma juga berlaku untuk Indone-
sia: "Aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas
kamu  sekalian,  sebab  telah  tersiar  khabar  tentang  imanmu  di
seluruh dunia" (Roma 1:8). Banyak jiwa-2 yang bertobat, banyak
gerejabaru didirikan, banyak muda-mudi menyerahkan diri kepada
Tuhan.  Ribuan  muda-mudi  berada  di  Sekolah-2  Alkitab/Theologia
sedang di persiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Gereja Kristus
di Indonesia adalahjuga merupakan gereja yang terkaya di Asia.

Firman Allah berkata: Setiap orang yang kepadanya di beri banyak,
daripadanya akan di tuntut banyak dan kepada siapa yang banyak di
percayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi di tuntut (Lukas
12:48).  Allah menuntut penginjil/missionary dari Indonesia,  Allah
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memanggil  Indonesia  menginjili  generasi  kita  masa  kini.  Alkitab
dengan  tegas  menyatakan  bahwa Tuhan  Yesus  Kristus  satu-2nya
Juru Selamat dunia. "Dan ke selamatan tidak ada di dalam siapapun
juga selain didalam Dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada
nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehNya kita dapat
di selamatkan" (Kisah Rasul 4:12). 

Tuhan Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat
sebagai satu-satunya pengantara untuk memperdamaikan manusia
dengan Dia. "Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yg. menjadi
pengantara antara Allah dan manusia Kristus Yesus 1 Timotius 2:5.

Kemudian Allah juga menetapkan bahwa siapa saja yang percaya
kepada Yesus akan di selamatkan.

"Allah  yang  Satu  adalah  Tuhan  dari  semua  orang  yang
berseru  kepadaNya.  Sebab  barang  siapa  yang  berseru
kepada nama Tuhan akan di selamatkan" Roma 10:12-13.

Selanjutnya Tuhan memberikan empat pertanyaan kepada gereja
Kristus di  Indonesia. Istilah Gereja Kristus yang kami maksudkan
disini ialah semua orang yang percaya, semua anak-2 Tuhan.

"Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadaNya, jika
mereka  tidak  percaya  kepada  Dia?  Bagaimana  mereka
percaya  kepada  Dia,  jika  mereka  tidak  mendengar
tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia,
jika  tidak  ada  yang  memberitakannya?  Dan  bagaimana
mereka  dapat  memberitakannya,  jika  mereka  tidak  di
utus (Roma 10:14-15).

Dalam  pelaksanaan  penginjilan  dunia  ini  maka  yang  mengutus
sama  pentingnya  dengan  yang  di  utus.  Yang  mengutus  adalah
jemaat-2  yang  ber  tanggung  jawab  penuh  atas  mereka  yang  di
utusnya. Bertanggung jawab berarti mendoakan mereka yang telah
menyerahkan diri untuk di utus. Jemaat yang ber tanggung jawab
adalah  jemaat  yang  memikirkan  pembiayaan  yang  di  butuhkan
untuk mempersiapkan hamba-2 Tuhan yang akan diutus.  Jemaat
yang mengutus juga ber tanggung jawab atas biaya hidup hamba
Tuhan  itu.  Hamba  Tuhan  itu  juga  memerlukan  kendaraan  dan

-15-



peralatan  untuk  melaksanakan  tugasnya  sebagai  missionary/
penginjil. Semuanya itu di pikirkan oleh mereka yang mengutus.

Tuhan  Allah  memanggil  Indonesia  untuk  mengutus  penginjil-
penginjil  keluar  negeri.  Kami  percaya  bahwa Indonesia,  sanggup
mengutus ribuan missionary keseluruh dunia. Sekarang ini adalah
musim menuai.  Tuhan Yesus  ber  kata:  "Bukankah  kamu menga-
takan empat bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi Aku berkata
kepadamu:  Lihatlah  sekelilingmu  dan  pandanglah  ladang-2  yang
sudah menguning dan siap untuk di tuai". Yohanes 4:35. Lihatlah di
sekelilingmu, lihatlah 20.000 kelompok manusia yang tersembunyi
bagi Injil. Lihatlah lebih dari 3 bilyard manusia yang belum di Injili.
Lihatlah  Yesus  yang  tersalib  yang  telah  menyerahkan  diriNya
sebagai  tebusan  bagi  semua manusia.  Lihatlah  Yesus  yang  tidak
berkenan seorangpun binasa dan mau supaya semua orang datang
pada tobat. Lihatlah Yesus yang hidup dan yang mau menghidupkan
hidupNya melalui penginjil-2 Indonesia yang bersedia menyerahkan
tubuhnya sebagai  persembahan  yang hidup lagi  kudus  dan  yang
berkenan kepada Allah. Lihatlah Allah yang Maha Kuasa yang telah
menyelamatkan saudara, Yang telah menghapus segala kesalahan
saudara, Yang telah mengampuni segala dosa saudara. Dengarlah
Suara Tuhan yang berkata:

"SIAPAKAH YANG AKAN KU UTUS DAN SIAPAKAH
YANG  MAU  PERGI  UNTUK  AKU?"  MAKA  SAHUT
SAUDARA: "INI AKU TUHAN UTUSLAH AKU" ….....

oleh: Pdt. Willem Hekman
J A K A R T A.

++++++++++++++++++++++ 
+ KITA RENUNGKAN SEJENAK +

++++++++++++++++++++++

"MEMBAHAGIAKAN ORANG LAIN ADALAH ORANG YANG
MAU MENJADI PAHLAWAN DALAM PENDERITAAN …......"

( IMMANUEL ).
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(sambungan hal.2)

Bait Allah telah selesai, semua benda-2 suci ditempatkan ditempat
masing-2, dan sementara itu 120 nafiri ditiup, lalu kemuliaan dan
hadirat  Allah memenuhi  Bait  Allah.  Perhatikan dalam Kisah Rasul
1:15 tentang gereja yang mula-2, yang mana merupakan Bait Allah
yang hidup, ada 120 Orang "imam" perjanjian baru sedang meniup
trompet  dalam  bahasa  yang  ber  bedabeda  (Kisah  Rasul  2:8).
Kemuliaan Allah  memenuhi  "Bait"  itu  sehingga 3000 jiwa datang
kepada Kristus dalam satu hari itu. Ini adalah saksi yang kedua dari
120  terompet;  tetapi  dua  bukanlah  angka  kelengkapan,  hal  ini
berlaku sampai tiga kali.

Dari kejatuhan Adam sampai Abraham adalah 2000 tahun atau 40
kali 50 tahun. Masa 40 Yobel telah dilewati, empat puluh nafiri telah
ditiup  di  surga dengan cara  perjanjian.  Tetapi  40 bukanlah yang
akhir, dengan Abraham Allah menegakkan perjanjianNya: "Didalam
engkau segala bangsa-2 akan diberkati". Empat puluh Yobel yang
lain telah dilalui, dan 2000 tahun kemudian datanglah Yesus Kristus.
Tetapi 80 ini bukan akhir dari Yobel itu; melalui Yesus, Allah telah
melunasi  hutang-2  umat  manusia,  dan  menebus  dosa-2 mereka.
Dalam Epesus 1:14, Paulus mengatakan bahwa bagian jaminan kita
masih ada didepan kita. 1 Petrus 1:4-5 mengatakan bahwa bagian
ini akan dinyatakan pada akhir zaman. Jadi sudah terjadi tiga puluh
sembilan  kali  tahun  yobel  bagi  umat  manusia  sejak  kedatangan
Kristus. Berarti jumlah seluruhnya menjadi seratus sembilan belas
(119)  terompet  yobel  yang  sudah  ditiup  sejak  kejatuhan  Adam.
Saya  boleh  katakan  bahwa  kita  ini  mulai  masuk  pada  terompet
yobel yang ke seratus dua puluh dimana akan terjadi perubahan
secara besar-besaran.

KEBANGUNAN ROKHANI
Ada  orang  yang  gemar  sekali  akan  percakapan-2  tentang  ke

menanganyang total dalam medan pertempuran. Runanya mereka
ingin keluar dari pertempuran dan ingin di raibkan kesorga. Tetapi
saya katakan kepada saudara bahwa Allah tidak memper-siapkan
tentaraNya untuk DI RAIBKAN. Dia sedang memper-siapkan "SUATU
TENTARA YANG KUAT" yang siap untuk mengikat kuasa-2 neraka,
dan mendirikan kerajaan Allah dibumi ini. Ini bukanlah suatu cerita
dongeng atau khayalan, tetapi hal ini benar-2 akan terjadi melalui
kuasa Allah yang nyata di-dalam umatNya. Kegerakan ini tidak akan
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akan didengar dari satu penjuru; segala bangsa-2 akan mendengar
nafiri yobel. Mereka akan mendengar suara nafiri itu dengan jelas;
suara  nafiri  inilah  yang  di  nanti-nantikan  segala  ciptaan  dengan
keluh  kesahnya  dan  merupakan  bagian  pekerjaan  Allah  didalam
pernyataan Anak LAKI-LAKI Allah Inilah Injil yang kekal yg. diden-
gungkan dari  surga dimana Anak Laki-laki  Allah berdiam. Apabila
mereka akan mendengar maka mereka akan hidup.

Segala ciptaan akan menikmati suatu restorasi atau pembaharuan
yang  mutlak;  pembaharuan  tidak  terjadi  dalam  hidup  manusia
melalui usaha kemanusiaan Adam ini. Berbagai usaha telah ditem-
puh  oleh  manusia  tetapi  kenyataannya  peperangan,  kejahatan,
kebencian,  kemiskinan  dsb.  semakin  berkecamuk,  tetapi  apabila
anak Laki-laki Allah telah dinyatakan dan muncul dalam satu adegan
nafiri  yobel  didengarkan,  maka  kebebasan  atau  kelepasan  akan
berlaku atas manusia yang keluar dari Sion......

"TERSEMBUNYI DENGAN KRISTUS"

Kegiatan anak Laki-laki  Allah tidak kelihatan atau pamer kepada
dunia  secara  umum.  Kelompok  para  pemenang  yang  dipanggil
masuk dalam panggilan Allah yang tertinggi ini jauh tersembunyi di
tempat yang Maha TINGGI. Dunia tidak menyadari apa yang Allah
mau kerjakan bersama dan melalui  mereka.  Mereka sekarang ini
sedang dilebur oleh Tangan Pembersih yg. Agung; mereka berjalan
bersama Allah di tengah-2 "dapur api" dunia tidak memperhatikan
"pertempuran"  mereka  yang  hebat  itu.  Ajaran-2  sesat  boleh
menghasilkan beribu-ribu orang memenuhi gedung-2 atau aula-aula
besar, dan dimuat dalam surat khabar pada halaman terdepan. Saya
sering heran akan sejumlah besar orang-2 yang begitu setia pada
perkumpulan-2  ajaran  sesat  dengan  tekun  menyokong  suatu
penyembahan  palsu  yang  bukan  mempersembahkan  kebenaran,
kehidupan, dan harapan akan hari kelepasan bagi umat manusia.
Mereka  dapat  mengerjakan  hal-hal  itu  karena  inilah  saat  bagi
mereka; yaitu saat dimana setan memerintah pikiran banyak orang.
Tetapi saat bagi setan ini telah begitu singkat. Masanya telah tiba
untuk  nafiri  segera  ditiup;  dan  pertama-tama  akan  ditiup  di-
ZION ....diatas bukit Kesucian Allah. Hari Tuhan telah tiba akan ada
suatu kebangunan Rokhani.
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Saudara boleh bergantung saja pada doktrin yang memberi penga-
jaran tentang TERBANG KEANGKASA bagaikan tentara Allah yang
hebat. Tetapi saya mau memperingatkan saudara, bahwa ajaran-2
atau teori-2 manusia yang menyesatkan akan membatasi penger-
tian saudara akan hari Tuhan yang terpenting dan hebat itu. Akan
terjadi kebangunan rokhani dan datangnya kebangunan rokhani ini
di iringi dengan bunyi nafiri yang besar yaitu nafiri Yobel.

DARI BALIK TIRAI
Perhatikan bahwa nafiri Yobel dimulai pada hari pembebasan yang

mendahului tahun yobel. Nafiri ini akan ditiup pada saat imam besar
menerusi  tirai  ke  ruang  Maha  Suci,  tempat  dimana  Tabut  Allah
berada.  Kebangunan  atau  pembaharuan  kembali  yang  dinantikan
segala  ciptaan,  yaitu  menantikan  suatu  kelompok  Imam  Besar,
suatu pemerintahan Imamat yang rajani yang masuk dibalik tirai
dan bertemu dengan Yesus. Sebab Yesus telah masuk ke Tempat ini
sebagai  perintis  untuk  kita.  Tidak  akan  ada  Yobel  lagi  sampai
"TUBUH ANAK LAKILAKI ALLAH" yaitu Imam Besar Menerusi  Tirai
digenapi.

Suatu  bangsa  akan  berjalan  di  bumi  ini,  mendiami  dan  duduk
diatas  tahtaNya,  kemudian  memenuhi  kebutuhan  manusiadan
meruntuhkan  segala  benteng  setan.  Mereka  tidak  akan  gagal
mereka tidak akan bingung, sebab mereka memiliki pikiran Kristus
dan mereka berbicara dengan kuasaNya. Apa yang saya katkan di
sini  bukanlah beberapa teori  yang saya mimpikan,  dan bukanlah
terjemahan saya dari beberapa ayat yang terpisah. Tetapi ini adalah
perkataan Tuhan. Saudara harus bersiap juga sebab di saat seperti
yang tidak saudara pikirkan ini, maka Kristus akan datang.

Saya  tidak  percaya  bahwa  maksud  dari  kedatanganNya,  untuk
meraibkan kita dari antikrist. Dia harus menampakkan diriNya per
tama-2 kepada Putera-puteraNya yang menantikan DIA dan mem-
bawa kita kepada keselamatan yang penuh (lbrani 9:28) Mungkin
saudara berpikir bahwa bahasa saya dalam berita ini adalah bersifat
rahasia atau terlalu bersifat rokhani bagi saudara untuk di tanggapi
sepenuhnya. Maka saya mencoba sedapat mungkin dengan kata-2
yang sederhana, tetapi sulit sekali menjelaskan atau memecahkan
kebenaran  yang  hebat  ini  kedalam  bahasa  manusia.  Saya  telah
katakan dan sekah lagi saya katakan . . . . . . bakwa Allah kita telah
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berbicara,  dan  suaraNya  menderu.  Dia  akan  menghasilkan  satu
bangsa  yang  sederhana  dan  jujur.  Dia  akan  menjadikan  mereka
bagaikan hujan akhir yang di turunkan, urapan Allah akan menyer-
tai mereka bila mereka akan pergi kepada segala bangsa. Mereka
akan seperti air sungai yang "mengamuk" turun dari gunung Allah;
mereka  di  meteraikan  oleh  Rohkudus  sebagai  tanda  milikNya
sendiri.  Mereka  berbicara  dengan  penuh  kuasa,  sebab  mereka
duduk diatas Takhtanya.

MEREKA bukan MERINDUKAN sapaya DIRAIBKAN dan juga bukan
supaya  DITERBANGKAN  KEANGKASA:  tetapi  didalam  Rohkudus
mereka diangkat  begitu  tinggi.  Tidak ada masalah yang ditakuti,
mereka (Anak Laki-laki Allah) ada harapan didalam segala sesuatu
bahkan ada harapan untuk menaklukkan maut. Sebab mereka yang
ada di  dalam kuburan akan mendengar  suara  Anak Laki-2  Allah,
kemudian  akan  bangkit  dan  mengenal  bahwa  Dialah  satu-2  nya
Anak  Allah  itu.  Dialah  pemenang satu  Putera  dan  satu  raja  dan
apabila kebenaran ini sampai kepada saudara, maka kebenaran ini
akan membuat saudara menyanyi dengan sukacita.

Saudara  adalah  tulang  dari  tulangNya,  dan  saudara  menjara
menjadi  satu  dengan  KepalaNya.  Saudara  akan  menampakkan
WajahNya. Apakuh saudara mengerti apa yang saya maksudkan ini?
Segala  kecemaran  dan  kekotoran  berlalu;  dan  sekarang  saudara
bersih,  suci  dan  murni,  sama  seperti  Bapamu  yang  di  sorga;
perintah-Nya di genapi sebab kasihNya. Saudara tahu bahwa saya
salah  seorang suara  nabi  Tahun Yobel  itu  Hal-2  ini  sudah makin
dekat bersiaplah ..  bersiaplah saudara-2ku; kemuliaanNya sedang
nampak dan bersinar diatasmu. Sudah jauh malam sedang terbit
suatu hari yang baru. Kegelapan berlalu dan pintu-2 gerbang neraka
sedang goncang, kelompok setan sedang gemetar ketakutan sebab
tentara Allah sedang bangkit  dan hari  kedatanganNya pun sudah
semakin dekat.

Bersukacitalah baiklah setiap orang bergembira; sebab bunyi yang
engkau  dengar  adalah  suara  Anak  Laki-laki  Allah.  Dia  maju  ke
medan tempur dan tidak terkalahkan; tentaraNya bebat dan dahs-
yat. Setiap musuh-2 Allah akan hancur dan lenyap. Kesakitan dan
penderitaan  akan  berakhir  pada  hari  itu.  Dia  akan  membuktikan
DiriNya  sendiri  sebagai  Allah  yang  berhikmat  dibumi  ini  supaya
seluruh ciptaan melihatNya.
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BERITA KEHIDUPAN
Anak  Laki-laki  Allah  tidak  akan  mengadakan  tuntutan  untuk

memperoleh kehidupan ini; sebab itu adalah sebagai warisan bagi
mereka. Dan bila mereka melayani atau menyatakan kehidupan itu
kepada orang lain, maka mereka tidak perlu memakai lencana atau
tanda  yang  di  gantung  pada  leher  supaya  menyungguhkan  diri
mereka sendiri. Mereka melayani dari ruang Maha Suci akan menc-
apai kebutuhan orang dan orang-2 itu mengerti (akan mengetahui)
bahwa mereka telah mengadakan kontak dengan Anak Allah. Hal
yang saya kemukakan disini adalah melebihi segala sesuatu yang
pernah di nyatakan oleh setiap manusia yang lahir dari Adam. Kita
pasti akan menghasilkan gambar dari Kristus. Tidak ada cara untuk
menjelaskan kemuliaan Kristus itu secara penuh. Ilustrasi-2 duniawi
dan bahasa manusia terlalu lemah untuk mengungkapkannya.

Tugas  untuk  melepaskan  manusia  adalah  amat  besar  tanggung
jawabnya dan tugas ini  tidak mungkin dapat dilakukan oleh kita.
Hanya Allah yang maha Kuasalah yang dapat melakukan tugas itu
melalui  satu umat yang telah di pilihNya. Persiapkanlah dirimu....
sebab Tahun Yobel sudah dekat.

MENEMUKAN TEMPAT KEDIAMANMU
"Biarlah  setiap  orang  kembali  kepada  sanak  saudaranya"  pada

Tahun Yobel, kata Firman Tuhan (Imamat 25:10). Ada satu tempat
kediaman  yang  telah  di  persiapkan  kepada  setiap  orang.  Yesus
berkata:  Di  dalam rumah BapaKu banyaklah tempat  tinggal,  jika
tidak demikian, tentu Aku mengatakan kepadamu. Sebab Aku pergi
kesitu untuk menyediakan tempat bagimu" (Yohahanes 14:2). Saya
mau menunjukkan suatu rahasia yang mulia bagimu ..... "Dirumah
BapaKu ....."  Alkitab mengajar bahwa; gereja Umat Allah, adalah
Rumah Allah. Saudaralah RumahNya, yang olehnya Ia berdiam. 

"Lihatlah kemah Allah ada di tengah-2 manusia dan Ia akan diam
ber sama-sama dengan mereka" (Wahyu 21:3).  Dirumah BapaKu
ada  banyak  tempat  tinggal  adalah  terjemahan  dari  kata  "MONE"
bahasa Gerika yang dua kali di pergunakan dalam Alkitab. Didalam
bagian  lain  yaitu  dalam Yohanes  14:23  dimana  kata  tadi  adalah
terjemahan  dari  kata  "ABODE"  (bahasa  Inggris).  Yesus  berkata:
Jikalau seorang mengasihi Aku, maka ia akan melakukan perkataan-
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Ku. Maka BapaKu akan mengasihi dia, dan kita akan datang kepa-
daNya dan tinggal bersama Dia. " Allah akan datang kepada orang
itu dan tinggal didalam dia menjadikan orang itu tempat kediaman-
Nya. Didalam rumah Bapa (gereja) ada banyak tempat kediaman
atau tempat untuk Allah berdiam. Ada kehidupan yang berbeda bagi
UmatNya.  Yesus  berkata:  "  Aku  pergi  menyediakan  tempat
bagimu .... (Yohanes 14:2). Dia berkata bahwa Dia akan kembali
menjemput  kita  ke  tempat  dimana  Dia  berada,  supaya  ditempat
dimana Dia berada, kitapun berada disana bersama Dia. Dimanakah
Dia? Dia mendiami suatu bentuk kehidupan yang sangat tinggi.

"Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan ke pada-Nya
nama di atas segala nama" Pilipi2:9. Apakah saudara mengetahui
bahwa saudara seorang pemenang akan memiliki  nama tersebut,
yang  telah  tertulis  di  atas  saudara?  (Wahyu  3:12)  Paulus  telah
melihat tempat yang mulia yang di persiapkan kepada kita untuk se
lama-2nya ...  yaitu  tempat  yang  di  persiapkan kepada kita  para
Pemenang.  Paulus  merindukan  tempat  tersebut  dan  dia  berkata
bahwa dia " Ber lari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah,
yaitu panggilan surgawi yang tertinggidi dalam Kristus Yesus" Pilipi
3:14.

Bila nafiri  Yobel inulai di tiup, maka manusia mulai berbalik dari
perbuatan dosa mereka, kembali kepada persekutuan yang sempur-
na dengan Allah. Setiap orang akan "kembali kepada keluarganya".
Setiap orang akan memiliki tempat tinggalnya sendiri yaitu tempat
tinggal di dalam Allah. Pujilah juru selamat kita yang ajaib, sebab
Dia  telah  mempersiapkan tempat  bagi  kita.  Inilah  saat  bagi  kita
masuK ke tempat itu. Sebab Tahun Yobel sudah dekat ......

TAMMAT.

UNTUK KITA RENUNGKAN
++++++++++++++++

KESEMPURNAAN "TUBUH KRISTUS" ADALAH KESERASIAN
DAN KESEIMBANGAN ORANG KRISTEN DALAM MENEMPAT-
KAN  DIRI  PADA  POSISI  YANG  SEBENARNYA  DAN  BER
FUNGSI SESUAI DENGAN TUGASNYA.

( IMMANUEL ).
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Dibawah ini kami memuat sebuah surat dari seorang narapidana
yang  menjalani  masa  hukuman  yang  cukup  lam,  surat  tersebut
isinya cukup mengharukan hati tetapi menguatkan iman. Untuk itu
perlu  bagi  pembaca  turut  mengambil  bagian  untuk  mendukung
dalam doa atau berkirim surat, memberikan buku-2 atau majalah-2
rokhani untuk dapat membantu pertumbuhan rokhaninya dan agar
dia tabah menjalani masa hukumannya juga. Red.

Surat dari penjara.
Kepada: 

Yth. Bapak pengurus 
Majalah "Api Menyala"
di Lawang-Jawa Timur.

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama  : Saudji. 
Umur  : 37 tahun. 
Status  : Narapidana (14 tahun 8 bulan). 
Alamat : Lembaga Pemasyarakatan Kls. I.
        : Jl. Krekopan no. 2 Magelang. 

Mohon  dengan  sangat  atas  kemurahan  hati  Bapak  pengurus
Majalah  "Api  Menyala",  sudilah  bapak  mengirimkan  Majalah  "Api
Menyala",  setiap  terbit,  guna  mengisi  kekosongan  rokhani  saya.
Besar harapan saya atas terkabulnya permohonan saya ini, sebelum
dan sesudahnya saya menghaturkan terimakasih  yang se  dalam-
2nya.

Ter iring salam & doa
SAUDJI.
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