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(SAMBUNGAN MAM NO: 160).

Dan orang-orang yang menang, gerja "perawan" hanya bisa "men-
geram"  Sebab  Gereja  "Perawan"  ini  bukannya  terpanggil  untuk
mendirikan  gedung-gedung  yang  besar.  Bukan  untuk  beranggota
ribuan. Bukan organisasi yang rapi. Kalau begitu apa yang dicari?

YANG DICARI ADALAH: Henjadi Peta teladan Yesus Kristus.
Menjadi Seperti Tuhan Yesus.
Menjadi Serupa dengan Dia.

Dan orang2 Kristen yang termasuk bilangan ini, "mengeram" sakit,
susah, karena masa melahirkan sudah tiba. Melahirkan apa mela-
hirkan anak Laki2 yaitu orang2 Kristen yang menang, yang akan
dilahirkan sesuai dengan Peta Teladan Tuhan Yesus Kristus. Kalau
sudah di  lahirkan,  kalau sudah nampak,  maka kita  akan melihat
orang2 Kristen, Pemenang2 yang hidupnya sesuai dengan Teladan
Kristus, Orang2 yang menang inilah yang disebut ANAKNYA YESUS
KRISTUS.  SEBAB  MEREKA  PERSIS  SEPERTI  AYAHNYA,  YAITU
FIRMAN TUHAN! HALELUYAH!
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Ada ayat2 yang jelas mengatakan, membuktikannya itu. Mari kita
membaca Wahyu 21:5.

Ia yang duduk diatas Takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menja-
dikan segala  sesuatu  baru."  Dan FirmanNya: "Tuliskanlah karena
segala perkataan ini adalah tepat dan benar."

Nah siapakah yang duduk diatas Takhta itu? Iblis? Tidak I Apakah
Roh Kudus? Bukan I Siapakah? Apakah Allah Bapa? Ayat berikut ini
menyatakan hal yang penting ini. Wahyu 21:6.

"Maka FirmanNya kepadaku: Sudahlah genap; Aku inilah Alif dan
Ya,  yaitu  yang  Awal  dan  yang  Akhir.  Kepada  orang  -  yang
dahaga  kelak  Aku  akan  memberi  minum  daripada  mata-air
hayat dengan percuma."

"Maka  Aku  inilah  Alif  dan  Ya,  yang  Terdahulu  dan  yang  Ter
kemudian, yang Awal dan yang Akhir."

Yang bersabda disini adalah sama dengan yang bersabda dalam -
Wahyu 21 tadi. Siapakah dia? Wahyu 22:16 memberi namanya:

"Aku ini Yesus sudah menyuruhkan malaikatKu hendak menyak
sikan segala perkara ini padamu bagi semua Sidang Jemaat."

Jadi  Alpha dan Omega itu,  yang Awal dan yang Akhir,  adalah -
Yesus Kristus. Jadi yang, bersabda dalam Wahyu 21 adalah Yesus
Kristus, Dikat-akan dalam Wahyu 21:7:

"Maka orang yang menang itu ........."

Nah, inilah yang kita bicarakan itu. Siapakah dia? Orang - yang
menang itu, adalah sama dengan yang dimaksudkan dalam - Wahyu
2, yang akan mewarisi segala bangsa2 itu! Orang inilah yang akan
menghancurkan  mereka  sebagai  periuk  belanga  tadi.  Dan  orang
yang menang itu, sama seperti yang disebutkan dalam Wahyu 12 =
Yang akan memerintah segala bangsa. Dan sekarang - Tuhan Yesus
membicarakan Orang Yang Menang ini. Mari kita membaca apa yang
dibicarakannya/yang di katakanNya.

"Maka orang yang menang itu kelak akan mewarisi segala per-
kara  ini;  make  Aku  akan  menjadi  Tuhannya,  dan  ia  akan
menjadi Anak KepadaKu." Wahyu 21:7.
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Pernahkah anda membaca ayat ini? Pernahkah anda merenungkan-
nya? Jadi:  Orang yang menang itu adalah anaknya Tuhan Yesus.
Inilah MANUSIA KEJADIAN BARU itu. Ia disebut ANAK - Laki2. Ia
juga disebut Orang Yang Menang, THE OVERCOMER! Juga disebut
sebagai MANUSIA SEMPURNA! PUTERA ALLAH!

TUBUH KRISTUS! Tubuh Kristus itu Satu, tetapi terdiri dari banyak
anggota (manusia). A many membered Body". Haleluyah. Halelu-
yah.

MANUSIA BARU.
"Karena Ia sendirimenjadi perdamaian kita, yang menjadikan dua
fihak itu satu dan merobohkan dinding penyekat yang ditengah,
yaitu perseteruan itu, dengan menyerahkan TubuhNya, dilen-
yapkanNya  Hukum  Torat  dengan  segala  syaratnya  supaya
dijadikannya didalam diriNya kedua fihak itu Satu Manusia Yang
Baharu dengan mengadakan perdamaian." Epesus 2:14-15.

Dikatakan disini: "DijadikanNya SATU MANUSIA", bukan dua atau
tiga manusia, tetapi SATU manusia. Dikatakan lagi: "SATU MANUSIA
YANG BAHARU", dengan mengadakan perdamaian. Berarti: Manusia
itu, Manusia Baru itu, belum pernah ada sebelumnya. Belum pernah
Manusia  sebelum ini.  Dikatakan  akhirnya:  "DijadikanNya  Manusia
Yang Baharu itu DIDALAM DIRINYA." Ini rahasia besar dan penting.

"Dan Ialah sudah mengangkat setengah orang menjadi Rasul2
setengah  menjadi  Nabi2,  Pemberita  Injil,  Gembala  dan  Guru
Agama, yang akan melengkapkan orang2 suci, bagi pekerjaan
melayani didalam hal mendirikan Tubuh Kristus, sehingga kita
sekalian sampai kepada Persatuan Iman dan marifat Anak Allah,
dan menjadi orang yang sudah Akil Balig, sehingga ber tambah2
sempurna sama dengan Kristus.

Epesus 4:11-13.

Dikatakan dalam ayat ini: "Didalam hal mendirikan Tubuh Kristus",
bukan  mendirikan  Organisasi  manusia,  bahkan  bukan  Organisasi
Gerejani, tetapi Tubuh Kristus, yang mempunyai hubungan langsung
dengan Kepala Tubuh Itu, yaitu Tuhan Yesus - Kristus. Jadi jelas ada
jawatan2 atau ministries,  yang dikaruniakan kepada kita,  sampai
kita menjadi manusia yang, sempurna. Bukan laki2 atau perempuan
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yang  sempurna,  tetapi:  SATU  MANUSIA  YANG  SEMPURNA.  Satu
manusia, yang terdiri  dari  banyak anggota. Lalu dikatakan dalam
ayat  tersebut  tadi,  "Kita  bertambah2  sempurna  sama  dengan
Kristus."  Tidak sekaligus, tetapi ber tambah, lalu bertambah lagi,
lalu  bertambah  lagi,  demikian  seterusnya,  sampai  sama  dengan
Kristus SEMPURNA.

Jadi kita tidak dapat menghilangkan jawatan2 tadi, yaitu Jawatan:
Guru, gembala, penginjil, nabi, rasul sampai terjadilah SATU MANU-
SIA SEMPURNA ITU. Memang ada oknum2 yang ingin menghilang-
kan jawatan2 tertentu, tetapi usaha itu tidak akan berhasil. Firman
Tuhan akan tetap dan akan jadi.

Mungkin para ibu, kaum wanita, akan bertanya: "Lo... kami kaum
wanita  koq  tidak  disebutkan?  Apakah  kaum wanita  tidak  masuk
"BUKU"? Akh .... bukan demikian, saudari2, kaum wanita. Di-dalam
Kristus sudah tidak ada lagi laki2 dan perempuan. Kita semua sudah
menjadi satu. Tidak ada laki2 jasmani, dan perempuan jasmani lagi.
Kita  menyatu  didalam MANUSIA  SEMPURNA  tadi.  Kita  semuanya
hendaknya menjadi ANAK LAKI atau PUTERANYA itu. Kalau Alkitab
menyebut tentang putera2 Allah, maka yang dimaksud adalah Anak
Laki-laki sulung, sulung daripada adik2nya. Dan ini sudah mencakub
kaum wanita. Kaum wanita - sudah terhitung, termasuk bilangan
ini.

Mari kita membaca:

"Karana orang yang dikenalNya terdahulu, yaitu juga ditetapkan-
Nya terdahulu akan menjadi serupa dengan teladan AnakNya,
supaya Ia itu menjadi anak sulung diantara beberapa saudara."
Roma 8:29.

"Maka tiada lagi orang Yabudi atau orang Gerika, tiada - lagi abdi
atau merdeka, tiada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu
ini sekalian menjadi satu didalam Kristus Yesus." Galatia 3:28.

TELADAN ANAKNYA.

Nab, Epesus 4:11-13 tadi mengatakan: "Didalam diriNya, Ia mem-
buat satu Manusia Sempurna."
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Dikatakan: MANUSIA ITU SEMPURNA.
DIKATAKAN: MANUSIA ITU AKAN BER TAMBAH TAMBAH SEHINGGA

SEMPURNA SAMA SEPERTI YESUS KRISTUS.

Dalam  Roma  8:29  tadi  dikatakan:  "Orang  ini  serupa  dengan
teladan AnakNya." Mari kita membaca dalam Epesus 3:8-11.

"Maka kepada aku ini, yang terlebih hina daripada segala orang
suci, sudah dikaruniakan anugerah ini, yang akan memberitu-
kan kepada orang kafir kekayaan Kristus yang tiada terkira-kira
itu, dan akan menerangkan kepada orang sekalian bagaimana
halnya  menjalankan  rahasia  yang  telah  beberapa  zaman
lamanya tersembunyi didalam Allah yang menjadikan semesta
Alam, supaya sekarang ber bagai2 hikmat Allah diberitakan oleh
Sidang Jemaat kepada segala - pemerintah dan penguasa yang
di surga, menurut seperti maksud yang kekal, yang ditetapkan
didalam Kristus Yesus Tuhan kita."

Jadi dikatakan: Segala sesuatu ditetapkan didalam Kristus Yesus.
Dan  maksudnya  adalah  supaya  segala  hikmat  itu  diketahui.  Dan
hikmatnya itu akan diketahui dan dilihat didalam Gereja - Tuhan.
Segala Pemerintah dan Kuasa akan melihat hikmat Allah tetapi pada
saat ini mereka tidak atau belum mengetahui Hikmat Allah itu.

"Melainkan kami mengatakan hikmat Allah yang sudah di rahas-
iakan dan yang tersembunyi, dan yang sudah ditetapkan Allah
terlebih dahulu daripada dunia ini untuk kemuliaan kita, yang
tiada  dikenal  oleh  seorangpun  daripada  raja2  dunia  ini."  I
Korintus 2:7-8A.

Namun penguasa2 ini akan melihat Hikmat Allah ini. Dimanakah
mereka akan melihatnya? Mereka akan melihatnya didalam Gereja
Tuhan. Didalam Gereja2 denominasi? Oh .... tidak, sekali-kali tidak
akan  nampak  disitu.  Dimanakah?  ...  Didalam  Gereja  sempurna,
yang tanpa cacat dan kerut itu. Gereja Tuhan yang - sanggup me-
manifestasikan Kristus lengkap. Memang, pada masa ini, kita belum
melihat Gereja "Perawan" ini diatas Muka Bumi ini. Tuhan sedang
bekerja didalam kita, Tuhan lagi dan masih tetap mengerjakan kita2
ini.  Tidak  lama  lagi,  maka  Firman Tuhan  dalam hal  inipun  akan
digenapi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan
tinggal tetap. Puji Tuhan.

-6-



GEREJA SEMPURNA.

Nah, sekarang, kapankah si Iblis  akan melihat Gereja sempurna
ini? Ada manusia berkata, bahwa tidak ada Gereja yang - sempurna
sampai  semua masuk surga.  Apakah maksudnya orang tersebut:
Setelah Gereja sempurna itu masuk surga, lalu - Tuhan mengizinkan
Iblis itu masuk surga juga, untuk melihatnya? Begitukah? Apakah
anda  percaya  bahwa  Tuhan  akan  memberikan  kesempatan  pada
Iblis untuk "piknik" ke surga, sekedar untuk melihat2? Saya tidak
percaya  bahwa  Tuhan  memberi  izin  kepada  Iblis  masuk  surga
sekedar untuk "piknik" dan me lihat2 Gereja Tuhan sempurna.

Ketika saya diHongkong, maka saya diberi Visa masuk ke - RRT,
supaya saya bisa me lihat2 keadaan RRT sekarang. Itu bisa tetapi
Tuhan  tidak  akan  memberi  izin  Iblis  masuk  surga.  Kalau  begitu
kapankah penguasa kegelapan, si iblis, melihat Gereja sempurna?
Apakah  Gereja  sempurna  itu,  setelah  masuk  surga,  lalu  disuruh
turun lagi ke dalam neraka, hanya supaya iblis dapat melihatnya?
Saya tidak percaya, bahwa Tuhan akan mengirim Gereja sempurna
masuk neraka sebentar.

Nah,  kalau  demikian,  kapankah  Pemerintan  dan  Penguasa  akan
melihat Gereja sempurna itu? Jawabannya adalah : DISINI DI ATAS
MUKA BUMI INI! Ada orang2 yang mengira, bahwa mereka akan
diangkat naik ke AWAN-AWAN malam ini. Mereka mau masuk surga!
Mereka itu tidak mau menunggu, sampai Gereja Tuhan disempurn-
akan dahulu. Mereka itu tidak mau menunggu, sampai kita semua
menjadi satu manusia yang sempurna itu. Mereka berkata. "Stop,
dunia ini. Aku mau naik dahulu." Ada orang2 berkata: "Aku rindu
sekali ke surga." Kalau bisa, malam ini aku siap berangkat ke surga.
Tetapi  kalau orang yang sama itu,  jatuh sakit,  dan rasanya mau
mati, ia tidak bersukacita karena segera akan masuk surga, tetapi ia
lari  ke  Dokter  dunia!  Lo..koq  aneh??!?!  Koq  tidak  lari  ke  surga,
tetapi ke dokter?!?!? Kenyataannya: Mereka tidak mau cepat2 ke
surga, tetapi - mau cepat sembuh, supaya bisa hidup lebih lama
dimuka Bumi ini !!!

(BERSAMBUNG).
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(Sambungan dari hal.18).

*  Terakhir  kesaksian  seorang  Ibu.  Ibu  ini  berkata;  bahwa  ia
mempunyai  keinginan  yang luar  biasa  utn  untuk mengikuti  Bible
Camp di  Lawang.  Ia  ingin  sekali  merasakan  bagaimana  suasana
disurga  Melalui  banyak  tantangan  san  pergumulan  akhirnya  tiba
juga di Lawang, Tuhan sungguh2 menytakan diri kepadanya dalam
Bica  sesuai  dengan  kerinduan  hatinya.  "Saya  datang  sungguh2
dapat  merakan  bagaimana  keadaan  di  surga,  biarlah  saya  nanti
menjadi "Tukang Sapu" disorga saja, sudah cukup." (Tepuk tangan
dan sorak sorai menyambut akhir dari kesaksian Ibu ini).

Demikianlah  saudara2  yang  kekasih  akan  jalannya  Bible  Camp
diwarnai  dengan  kesan2  yang  indah  dihati  setiap  peserta.  Bible
Camp  berjalan  begitu  mantap,  berkat  Tuhan  Yesus  Kristus  yang
menjadi epala, mengepalai semau acara2 yang ada. *********

________________________MAM_______________________

(Sambungan dari hal.23).

Kepada seluruh pengurus Yayasan serta Ketua2 Persekutuan Doa
se-Indonesia,  sudah  seyogianya  terus  menggalakkan  pengenalan,
pemahaman  dan  penghayatan  terhadap  benih2  Firman  sebagai
nilai2  dasar  keagamaan,  teristimewa  dikalangan  generasi  muda.
Akhirnya  pada  hari  ini  Selasa,  tanggal  11  September  1984 saya
"membuka  dengan  resmi"  rapat  tahunan  Pengurus  Yayasan
Pekabaran Injil "Jalan Suci" dan perternuan Ketua2 persekutuan doa
se-Indonesia diiringi dengan doa semoga sukses2 selama ini akan
terus menjadi berkat.

"Selamat  melaksanakan  rapat  tahunan  dan  perternuan,  Tuhan
kiranya memberikan kekuatan dan kemampuan dalam segala usaha
dan kerja kita." Terima kasih.

Pakatuan wo pakalawiren.-

      Sesuai dengan aslinya GUBERNUR KEPALA DAERAH
Yang menurun; Redaksi Majalah TINGKAT I SULAWESI UTARA
  "Api Menyala" bagian Naskah.

(B.Freddy Purba). G. H. MANTIK.
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KESAKSIAN
"BAHAGIA ITU KIN! ADA PADA DIRIKU"

Saya seorang gadis yang kini berusia 23 tahun. Sejak saya men-
yerahkan  diri  sepenuh  kepada  Kristus,  saya  merasakan  perkara2
yang indah.  Tadinya saya belum kenal Kristus,  tetapi  ketika saya
berusia 9 tahun, saya diajak oleh kakak saya ke Sekolah Minggu.

Semenjak itu pula, saya tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus, adalah
Juru Selamatku. Saya mengakui Dia satu2nya Tuhan, walau waktu
itu  saya  belum  sungguh2  bertobat.  Sekolah  Minggu  berlangsung
terus sampai akhirnya saya menginjak remaja, dan sayapun tidak
ketinggalan mengikuti kebaktian Kaum Remaja. Namun sejak kelas
I SMP, saya menjadi anak yang "terhilang", dan saya mulai melibat-
kan diri dengan berbagai macam pesta pora, tetapi hati saya tetap
"kosong". Disekolah, saya terkenal bandel, tetapi dilain pihak, saya
juga sering merasa depresi dan merasa sepi.

Hampir setiap hari saya mendapat peringatan dari orangtua saya,
karena  saya  sering  membantah  sama  beliau.  Pada  tahun  1976,
tepatnya tanggal 31 Desember menjelang tahun baru, saya dihajar
oleh orangtua saya karena saya membandel. Waktu itu saya meren-
canakan  bunuh  diri  dengan  meminum obat  yang  banyak  sekali.
Tetapi  kemudian saya tertolong,  segera dilarikan ke Rumah sakit
dan opname selama satu bulan. Kemudian setelah saya keluar dari
rumah sakit, saya mulai teringat dengan doa saya yang pernah saya
ucapkan kepada Tuhan: "Tuhan apakah arti hidup ini?" Saya mulai
menyadari  bahwa usaha  bunuh  diri  itu  sebetulnya  saya  lakukan,
hanyalah  karena  saya  mengalami  kekosongan  dalam  jiwa  saya,
bukan karena saya benci pada orang tua, tetapi saya telah jauh dari
Tuhan.
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Tidak lama kemudian, saya mulai aktif lagi ke Gereja dan disana
saya menerima MISA KUDUS dan mulai  sungguh2 berbakti  pada
Tuhan. Ditempat ini iman saya mulai bertumbuh dan saya juga jadi
aktif menjadi anggota Vocal Group. Selain saya aktif di Vocal Group,
kami juga mengadakan pendalaman Alkitab. Dan pada bulan Juni
1979, saya sungguh2 menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai JURU
SELAMAT  saya.  Haleluyah.  Semenjak  hari  itulah  kehidupan  saya
berubah secara drastis,  saya mulai  malu dengan kehidupan yang
lama seperti;  malu, sombong, memberontak, iri  hati,  marah dsb.
Dan tambah hari  semakin rajin  mengikuti  persekutuan2 Doa dan
tidak terasa juga saya semakin jauh dari teman2 saya yang hidup-
nya  duniawi.  Dan  teman2  saya  sering  mengolok-olok  saya  dan
mereka katakan bahwa hidup saya berubah itu, hanyalah sementara
(mungkin karena mereka tahu latar belakang kehidupan saya, dan
kedua, mereka dengan saya tidak lagi "satu roh"). Memang hal itu,
bukanlah  saya  buat2,  itulah  pekerjaan  Rohkudus  yang  telah
mengubah segenap kehidupan saya baru dalam Tuhan.

Pada tahun 1981, saya telah dibabtis Rohkudus tanpa penum-pan-
gan tangan, bahkan sebelumnya saya belum tahu tentang pelaran
Rohkudus.  Hari2  berikutnya  saya  mulai  belajar  berjalan  menurut
pimpinan Rohkudus. Keluarga saya semakin heran melihat peruba-
han dalam kehidupan saya. Dahulu kalau saya bepergian, orangtua
saya selalu curiga, tapi kini hampir setiap hari saya keluar melayani
pekerjaan Tuhan, mereka percayai  saya dan saya telah dianggap
dewasa. Dahulu saya sering dapat teguran dan nasehat dari orang
tua saya, tetapi kini justru sayalah yang memberi nasehat melalui
Firman  Tuhan  kepada  mereka.  Sungguh  indah  perbuatan  Tuhan.
Ayah  sayapun  kemudian  bertobat  dan  menerima  Kristus  dalam
hidupnya. Jadi sebelum beliau meninggal, ia telah menerima hidup
yang kekal dalam dirinya.

Hari lepas hari, semakin memperbaharui kehidupan saya, Dia me-
manggil saya secara khusus untuk menjadi hambaNya. Saya telah
mengambil keputusan, pekerjaan saya semula saya tinggalkan dan
sejak  pada  tahun 1983 saya telah mengambil  keputusan sampai
kapan saja Tuhan memakai saya jadi alatNya. Semuanya jadi beru-
bah, kini says jadi HANBANYA, dan melayani Dia sepenuhnya. Saya
merasakan kedamaian yang sulit diceriterakan, "BAHAGIA ITU KINI
ADA PADA DIRIKU". Saya tidak kuatir lagi . . . . . .

(bersambung kehal. 14).
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LAPORAN PELAYANAN
____________________________________________

CATATAN REDAKSI.

Dibawah ini, kami menuliskan laporan team2 YPI "Jalan Suci"
Lawang,  Jatim,  yang  diutus  melayani  dibeberapa  tempat.
Kiranya mendatangkan berkat bagi pembaca sekalian.    Red.

____________________________________________

SUFAT DARI TULUNGAGUNG.

Puji Tuhan. Melalui doa-doa kita bersama, maka kami telah tiba
dengan selamat  di  Tulungagung.  Sambutan hangat  dari  keluarga
Bapak Pdt. Adi Sutopo mewarnai pertemuan kami sore itu. Setelah
istirahat sekitar 2 jam, kemudian kami bersama keluarga Bapak Adi
Sutopo, pergi kepersekutuan doa. Besoknya lagi kami mengadakan
kunjungan  dengan  mengendarai  sepeda  "jengki"  dan  pada  hari
Minggunya,  kami  sempat  diberi  tugas  untuk  melayani  diGereja
sebagai pemimpin puji-pujian dan melayani di Mimbar untuk KAUM
MUDA,  serta  melayani  anak2  Sekolah  -  Minggu.  Demikianlah
laporan singkat kami, nanti menyusul lagi.**

Lois Budi Utami & Sang Tjung.

SURAT DARI MAGELANG,

Team ini melaporkan, sebelum mereka tiba ditempat (Magelang),
mereka naik bis dari Surabaya menuju kota Solo. Bis - yang mereka
tumpangi  jalan  begitu  kencang,  tiba2  hampir  tabrakan  dengan
sebuah Truk, terpaksa sopirnya banting stir untuk menghindarinya,
dan tidak  ayal  lagi  bisnyapun tanpa permisi  kepada yang punya
sawah, langsung saja "merayap" disawah alias kecemplung sawah.
Ban  depan  bagian  kiri  tertanam sedalam  kira2  setengah  meter.
Tetapi  untung  penumpangnya  tidak  ada  yang  tertanam maupun
kacelakaan.  Oleh  kemurahan  Tuhan  mereka  semuanya  selamat.
Team ini  mulai  mendekati  pak  Sopirnya  dan  berkata:  "Pak,  kita
selamat semuanya,  karena disini ada anak nya Tuhan Yesus,  dan
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untuk lain kali, Bapak sebelum keluar dari rumah untuk mengen-
darai  kendaraan, harus berdoa terlebih dulu supaya Tuhan selalu
melindungi  Bapak."  Pak supirnya dengan senang hati  menjawab:
Trima kasih.

Kemudian  dengan  ganti  bis  mereka  melanjutkan  perjalanan
sampai  akhirnya tiba di  Magelang.  Dan pada sore harinya,  team
mengikuti kebaktian dan sehabis kebaktian, team dengan Bapak Ibu
Gembala  Sidang dengan Gembala2 Sidang dari  Cabang2 membi-
carakan jadwal pelayanan team. Demikianlah besok harinya team
mulai  pelayanan  disebuah  desa  yang  bernama  "BANYU  URIP",
walaupun  mereka  tidak  bisa  berbahasa  Jawa,  tetapi  pengurapan
Tuhan  tetap  menyertainya.  Inilah  sedikit  laporan  dari  team dan
kepada  seluruh  pembaca  mohon  mendukung  mereka  dalam
doa.****

July Toumahuw & Wena Tade.

SURAT DARI YOGYAKARTA.

Laporan team ini tidak berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh
team "Magelang", karena dari Surabaya mereka adalah sama-sama
satu Bis.  Jadi sama seperti  laporan team "Magelang" Bis mereka
masuk sawah. Tetapi kemudian mereka berpisah dan berpindah Bis
masing2 menuju tempat tujuan. Mereka berjaji laporan berikutnya
yang berhubungan dengan pelayanan di  sana akan segera men-
yusul. Kita nantikan saja. Sabar ya..***

Edy Wardoyo & Charles Tatengkeng.

SURAT DARI JEMBER.

Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
Keadaan kami adalah baik2 dan kami saat ini telah banyak dibawa

Tuhan dalam pelayanan2 yang ada. Pada tanggal 8 September per-
sekutuan di rumahnya Tante Parinusa yang hadir ada 12 orang dan
besoknya kami diundang untuk menyampaikan Firman Tuhan dalam
acara  arisan  perkumpulan  Keluarga2  orang2  Batak  yang  ada  di
Jember yang dihadiri 12 Kepala Keluarga. Perlu diketahui, bahwa
baru pertama kali ini terjadi dalam acara ini, dimana ada kesempa-
tan menyampaikan Firman Tuhan.  Dan tanggapan mereka tentang
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hal ini adalah cukup bagus. Puji Tuhan. Doakan orang2 Batak yang
ada di Jember supaya jadi berkat bagi orang lain dan nama Tuhan
dipermuliakan dalam setiap kehidupan mereka. Beberapa saat pada
akhir2 ini, kami mulai mengadakan kunjungan bagi saudara2 yang
mulai  undur  dari  persekutuan.  Banyak  diantara  mereka  yang
keadaannya cukup parah, banyak kepahitan kepahitan dalam hati
terhadap  sesama,  untuk  itu  kami  perlu  dukungan  dari  saudara2
sekalian agar pekerjaan Tuhan dapat berkembang dan saudara2 ini
dapat disegarkan oleh Firman Tuhan. Sekianlah dulu isi surat kami.
Tuhan memberkati.***

Yusak Sutanto P. & Stephanus Ph. Agoha.

SURAT DARI BONDOWOSO.

Salam dalam kasih Kristus. 
Team daiam keadaan sehat walafiat. Puji Tuhan. Kami melayani

persekutuan doa yang terdiri dari orang2 Protestan, mereka masih
baru  pertama  mengikuti  persekutuan,  semacam  ini.  Jadi  untuk
TEPUK TANGAN, memuji Tuhan, agaknya masih asing bagi mereka.
Perlahan-lahan kami  mengarahkan,  namun ada juga yang  sudah
mengalami babtisan Rohkudus dan sudah mengerti penyembahan.
Jadi kami akan bagi dua persekutuan, pertama persekutuan Umum
dan yang kedua persekutuan Khusus. Kami juga banyak melayani
secara pribadi,  keluarga2 yang mengalami banyak persoalan dan
secara  manusia,  layaknya  kami  tidak  mampu  menampung
mansalah2 yang mereka kemukakan kepada kami. Kebanyakan si
suami yang suka menyeleweng dengan perempuan lain. Tetapi kami
percaya akan kuasa yang Tuhan berikan kepada kami akan manpu
menyelesaikan semua itu. Dan untuk itu pula doa2 saudara sangat
kami  butuhkan  dan  begitu  juga  laporan  kami  sampai  disinilah
dulu.***

SURAT DARI PULAU NIAS SUMUT.
Syaloom. Puji Tuhan, sorak kemenangan bagi setiap Tentara Tu-

han yang maju berperang, dan pantang mundur. Dengan menum-
pang Bus,  kami berangkat  menuju  Sibolga,  perjalanan memakan
waktu selama 2 hari tiga malam dari Jakarta. Maksud kami, setelah
tiba di Sibolga,  langsung menuju Nias.  Tetapi Tuhan punya acara  
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lain, sebab setelah dicek, ternyata kapal yang menuju Nias belum
ada.  Siang  itu  juga,  kami  bersama  dengan  Bapak  Pdt.  Timotius
Waruru pergi ke Desa Huta Balang bertamu di Gereja Bethel Indo-
nesia. Gembala sidangnya Bapak Sianipar. Sorenya kami diundang
melayani dan mendoakan seorang yang kerasukan setan dan keda-
tangan kami sungguh merubah suasana yang ada.

Yang kerasukan setan ini adalah seorang pemudi, kami berdoa dan
memeluk dia dengan kasih Kristus. Satu sebelah kirinya dan satu
orang  lagi  sebelah  kanannya.  (Team ini  adalah  juga  terdiri  dari
wanita. Red). Kami mulai berdoa dengan beberapa orang yang ada
pada saat itu, kemudian suasana mulai tenang, teduh dan beberapa
jam kemudian pemudi ini disembuhkan oleh Tuhan. Malam harinya,
kami melayani persekutuan yang dihadiri dua puluh delapan orang,
dan besoknya kebaktian Minggu dihadiri 20 orang, kemudian kami
melayani  persekutuan  pada  malam  harinya  yang  dihadiri  kira2
empat  puluh  orang.  Kemudian  kami  meneruskan  perjalanan  ke
Nias. Kami tiba pada tanggal  18 September di Umbu, Kec. Gido,
Nias.  Doakan  rencana  kami  dalam  waktu  dekat  ini,  akan
mengadakan  training  singkat.  Kesulitan  kami  adalah  tentang
Bahasa.  Bahasa persatuan kami adalah "HALELUYAH".  Jadi  kalau
kami kebetulan bertemu dengan seseorang yang tidak saling tahu
bahasa, kami hanya mengucapkan "HALELUYAH" . Demikianlah dulu
sedikit laporan kami.

Yohana Kusyati & Halena Pesang.

__________________________________________________

(sambungan dari hal.10).

tentang  masa  depanku,  karena  saya  tahu  bahwa masa  depanku
adalah diTangan  Tuhan.  Hidup saya adalah  dalam rancanganNya,
dan rancanganNya itu adalah sempurna. Yesus hidup dalam diriku
dan  Dia  menjadi  milikku,  diriku  jadi  milikNya.  Saya telah mene-
mukan  segala-galanya,  kesukaan,  kebahagiaan  dan  hidup  yang
kekal didalam Kristus Yesus.

JAJUK SETYORAHAYU
SURABAYA
________
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BICA UMUM
Dengan  rahmat  Tuhan  Yesus  Kristus,  maka  pada  tanggal  21

sampai dengan 25 Augustus yang lalu, BIBLE CAHP UMDM, yang
diadakan di Jl. Slamet Riadi 48-A, Lawang, Jatim, telah berlangsung
dengan hasil yang begitu meyakinkan dan menguatkan Iman. Dari
jumlah 183 peserta itu, selain dari sebahagian besar dari berbagai
daerah di Indonesia, juga ada beberapa orang saudara dari Negeri
"KANGURU" Australia.

Jauh sebelum Bible Camp ini berlangsung, telah banyak digumuli
dengan doa, baik melalui doa syafaat bersama, melalui doa2 pribadi
dan terlebih lagi  dengan doa puasa.  Hal  ini  sangat  penting.  Dan
didalam  doa  inilah  Tuhan  nyatakan  apa  yang  akan  Dia  perbuat
selama BICA berlangsung.

Bible Camp kali ini mengambil tema: 

"MANUSIA  KRISTUS  SEUTUHNYA,"  disesuikan  dengan  bunyi  II
Korintus 3:18, yang berbunyi demikian.

"Dan  kita  semua  mencerminkan  kemuliaan  Tuhan  dengan
muka  yang  tidak  terselubung.  Dan  karena  kemuliaan  itu
datang nya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah
menjadi serupa dengan GambarNya, dalam kemuliaan yang
semakin besar."

Peserta terdiri dari dua golongan, yang pertama, mereka yang baru
pertama  kali  mengikuti  Bica  di  Lawang  (kebanyakan)  mereka
petobat2 baru dan golongan yang kedua ialah mereka-mereka yang
sudah sering mengikuti Bica diLawang.

Kalau difikir secara manusia, kami tidak mampu apa yang harus
kami  kerjakan.  Tapi  kami  tetap  belajar  dari  Dia.  Memang  kami
semua masih belajar, masih dalam taraf kesempurnaan, oleh sebab
itu dalam hal ini, Tuhan cukup menegur, mengajar, dan mendidik
kami  melalui  pernyataan  Tuhan  untuk  mau  mencapai  menjadi
"MANUSIA KRISTUS SEUTUHNYA."
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Karena yang datang adalah sebagian besar peserta petobat2 baru,
maka Roh Tuhan menunjukkan dalam berita kelepasan, sedangkan
mereka  yang  sudah,  "kawakan"  yang  sudah  mengerti  pelayanan
KELEPASAN,  turut  membantu me1ayani  saudara2  yang  lain  yang
memerlukan pelayanan kelepasan, Kemudian sesudah itu babtisan
Rohkudus dan sebagaimana apa yang pernah dialami murid2 Yesus
di Loteng Yerusa1em :

"Maka  penuhlah  mereka  dengan  Rohkudus,  lalu  mereka
mulai  berkata-kata dengan bahasa2 lain, seperti yang di
berikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan-
nya." (Kisah Rasul2 2:4)

Demikianlah  apa  yang  Tuhan  perbuat  kepada  mereka,  setelah
mereka  dilayani  kelepasan  dari  kebiasaan2  buruk  yang  bercokol
dalam kehidupan mereka. Dan kami rasakan saudara2 yang kekasih
"langganan Bica" ini, merasa senang, puas, ambil bagian dalam Bica
ini.  Puji  Tuhan,  inilah  yang  dinamakan  kesatuan  anggota  Tubuh
Kristus. Ini terjadi pada hari pertama.

Pada hari kedua, pemantapan dalam hal kelepasan. Membedakan
antara  dosa  dan  kesalahan.  Imamat  21:16-23,  menceriterakan
bahwa setiap orang yang cacat badannya (buta, pincang, kaki atau
tangan-nya patah atau mungkin badannya kerdil), tidak di perbo-
lehkan mempersembahkan korban bagi Allah. Menunjukkan kepada
kita bahwa korban untuk Tuhan haruslah yang terbaik yaitu diri kita
sebagai  korban  yang  berkenan  dan  sempurna  bagi  Tuhan.  Dan
dalam perjanjian Baru, korban ini semua menggambarkan diri Tuhan
Yesus yang tidak bercacat cela, yang dikorbankan untuk menebus
kita dari dosa.

Dalam  perjalanan  anak2  Tuhan,  sering  mengalami  kesalahan2
kelemahan2, itulah makanya kita harus bisa membedakan mana yg
dikatakan dosa dan mana yang dikatakan kesalahan. Sesudah Ron
kudus  memenuhi  hidup  kita,  kita  sering  masih  ada  kelemahan2.
Roma 8:26 berkata:

"Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab
kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus ber doa; tetapi Roh
sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan2 yang tidak
terucapkan."
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Dalam  Session  atau  pelajaran  berikutnya,  berbicara  mengenai
KESEMBUHAN BATHIN. Ternyata dalam Bica ini, ada banyak mereka
yang mengalami kepahitan2 dan dalam kesempatan ini pula Tuhan
telah menyembuhkan hati  mereka dan memperbaharui kehidupan
peserta. Sebagaimana Allah yang Maha Kudus itu tidak dapat leng-
ket  perkara2  yang  keji  dan  kotor  dalam pribadiNya,  demikianlah
Tuhan menghendaki anak2Nya, supaya melepaskan semua perkara2
yang kotor dari kehidupannya termasuk hal2 kepahitan2, itu harus
dibuang jauh2 dan berdamai dengan semua orang. Puji Tuhan inilah
yang Tuhan lakukan dalam kehidupan anak2Nya.

KESAKSIAN – KESAKSIAN.
___________________

* Seorang Ibu bersaksi, dimana tadinya ia telah mengalami cinta
kasih  Tuhan  dalam hidupnya,  namun suatu  keadaan  yang  cukup
sulit baginya untuk diatasi. Penyakit muntah darah - yang memba-
hayakan, menyebabkan iman dan kasihnya jadi tawar dan akhirnya
ia  mengambil  keputusan untuk meninggalkan Tuhan.  Penyakitnya
semakin  lama  semakin  parah,  pada  waktu  kea-daannya  semakin
parah, ada suara berbisik dalam hatinya untuk melarang dia untuk
pergi berobat ke Dokter, - dan keadaannya tetap tidak berubah. Ia
semakin sering muntah darah. Ia bertindak untuk pergi mengikuti
BICA di Lawang, selama 3 hari setelah tiba di Lawang, keadaannya
tidak  berubah.  Namun sebelum Bica  berakhir,  Ibu  ini  mengalami
satu  pengalaman yang  baru,  Tuhan  menyembuhkan  penyakitnya,
Tuhan  menyegarkan  hidupnya  serta  memuaskrannya  dengan  AIR
KEHIDUPAN sehingga Ibu ini pulang dengan tubuh yang sehat dan
dengan satu pembaharuan dalam kehidupannya. Ia telah kembali
berdamai dengan Penciptanya. Puji Tuhan.*

* Seorang Ibu yang sudah cukup lama merasa sangat tertekan
batinnya,  akibat  pergumulannya  dalam  menghadapi  sikap  hidup
anaknya yang  sangat  mengecewakan dan dengan melalui  pergu-
mulan doa akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengikuti Bica
di Lawang. Tuhan Yesus telah beracara dengan begitu heran sehin-
gga  akhirnya  ia  mengalami  kelepasan  dari  beban2  berat  yang
menimpa  hidupnya.  Ia  sunggguh2  merasakan  kasih  Tuhan  Yesus
yang nyata melalui pelayanan saudara2 yang lain  - yang ikut men-
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doakannya,  memperhatikannya  dan  menyalurkan  kasih  Kristus
dalam  hidupnya.  Dan  ia  berjanji,  setelah  ia  kembali,  ia  akan
memeluk anak2nya. Ibu tersehut berkata demikian:

"Sekarang saya baru tahu rahasianya, kalau saya pulang walaupun 
apa yang terjadi, saya akan terus memandang Tuhan Yesus saja."*

* Seorang Ibu yang lain bersaksi, katanya: "Saya sungguh sung-
guh merasakan kehancuran didalam hati saya melalui penderitaan
yang  luar  biasa  selama  ini,  akibat  ditinggalkan  oleh  suami  saya
selama kurang lebih 1 tahun dan sudah selama 9 bulan saya datang
ke Jawa belum juga menemui suami saya. Lebih lanjut Ibu ini ber-
kata dengan kesungguhan hati: Sekarang saya tidak lagi mengha-
rapkan suami saya, tetapi hanya berharap pada Tuhan Yesus. Tuhan
Yesus sungguh2 telah mengobati luka-luka dalam hati Ibu ini dan
mengaruniakan kemenangan baginya. Wajahnya yang dahulu cem-
berut, tertekan, minder dan murung, kini berubah karena kemuliaan
Kristus telah memenuhi hidupnya. Haleluya.*

* Seorang Bapa bersaksi: "Saya sudah cukup lama menjadi hamba
Tuhan, namun saya belum pernah mendengar suara Tuhan seeara
pasti.  Tetapi  setelah saya mengikuti  Bica ini,  barulah saya dapat
mendengarnya secara pasti."

* Seorang saudari  bersaksi: "Selama ini  saya berpenyakit  sesak
nafas,  sehingga  tidak  bisa  bebas  memuji  Tuhan  apalagi  yang
dikatakan  menari-nari.  Tetapi  dalam BICA lni,  Tuhan  Yesus  telah
menyembuhkan saya sehingga saya telah bebas untuk bergerak apa
lagi menari-nari, melompat-lompat seperti yang kita alami selama
BICA disini." Amen.

* Kesaksian seorang pemuda: "Saudara2, saya sering ke Gereja,
namun keadaan saya tetap seperti biasa ("kekal". Red) tidak pernah
berubah. Banyak waktu tersita hanya untuk urusan pribadi. Tetapi
saya tergerak untuk ikut Rica disini, dan hati saya sangat bersukaria
karena  Tuhan  telah  bekerja  membuat  semuanya  baru.  Walaupun
baru pertama kali  saya menginjakkan kaki  Di  LBTC, namun saya
sungguh2 cinta kepada LBTC, dan saya berjanji bahwa kalau Bica
akan diadakan lagi, saya akan ikut."

(Bersambung ke hal.8).
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Rapat Tahunan

YPI "JALAN SUCI"
se INDONESIA.

___________________________________________

CATATAN REDAKSI :

Dibawah ini, kami muat berita hasil pertemuan Badan Pengurus 
Yayasan Pekabaran Injil "Jalan Suci" Pusat Lawang dan perwakilan-
2nya serta pertemuan Tua-Tua dari beberapa wakil-wakil Perseku-
tuan Doa yang ada di wilayah Indonesia tanggal 11 s/d 15 
September 1984 di Manado (SULUT).

___________________________________________

Pada  pertemuan  dalam  acara  tersebut  diatas,  diawali  dengan
Pembukaan pada tanggal  11 September  1984 dan dibuka secara
resmi  oleh  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  Sulut.  Acara  ini
diadakan di Gedung Kesenian "PINGKAN MATINDAS" Manado.

Turut hadir dalam acara pembukaan tersebut pejabat2 pemerintah
setempat,  wakil2  dari  Organisasi  Gereja  dan  Yayasan  serta  para
anggota persekutuan yang ada. Sebagaimana sesuai dengan pen-
garahan dari Panitia penyelenggara dan Ketua Yayasan "Jalan Suci",
ditekankan bahwa pertemuan yang ada ini bukan merupakan perte-
muan organisasi biasa atau hanya membicarakan soal2 Organisasi,
tetapi  yang  terutama  adalah  merupakan  musya-warah  bersama
untuk  mencari  kehendak  Tuhan  melalui  pernyataan-pernyataan
RohNya. Sehingga kami dapat melaksanakan maksud Tuhan dengan
mencapai  sasaran  yang  tepat.  Untuk  pertama kalinya  pertemuan
yang semacam ini diadakan diluar kota Lawang. Puji Tuhan, semua
berjalan dengan lancar dan penuh dengan sukacita.
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Dalam acara pembukaan tersebut mulai dari Ibadah. Firman Tuhan
serta pengarahan2 yang diberikan cukup membawa para peserta /
tamu2 pada pengalaman yang indah. Khusus untuk sambutan Gu-
bernur Kapala Daerah Tingkat I SULUT, akan kami muat tersendiri
dalam Majalah bulan ini juga (dibelakang).

Sebagaimana telah diuraikan tadi diatas, dalam pertemuan2 selan-
jutnya nampak jelas pimpinan RohNya yang begitu nyata. Banyak
hal yang dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan
pekerjaan  Tuhan  didaerah  masing2.  Kami  mendiskusikan  hamba-
tan2/kesukaran2 yang ada di masing2 daerah, sesudah itu berdoa
bersama-sama didalam Roh untuk minta pimpinan Tuhan bagaimana
cara untuk mengatasinya. Sungguh heran KuasaNya, sama seperti
Rasul2 di Yerusalem mengadakan pertemuan, demikian kami men-
coba  untuk  mempraktekkan  cara  yang  sama.  (Kisah  Rasul-Rasul
6:1-7).

Kami sungguh2 menghargai kehadiran RohNya, sehingga sungguh2
terasa bahwa musyawarah yang ada ini merupakan Dewan Musya-
warah Surga. (Yermia 29:11-13). Kami mendapatkan fasilitas dari
Pemerintah  Daerah  yaitu  berupa  perumahan  (bekas  perumahan
M.T.Q)  dan  gedung  pertemuan  di  Stadion  Klabat.  Dari  pagi  jam
delapan sampai dengan dua belas tiga puluh, lalu dilanjutkan lagi
jam tiga sampai dengan jam lima tiga puluh. Dan selanjutnya setiap
malam diadakan persekutuan Doa ber sama-sama dengan perse-
kutuan doa yang ada di Manado dan sekitarnya. Banyak anggota
persekutuan  yang  disegarkan  kembali  melalui  persekutuan  pada
waktu  itu.  Banyak  hal2  yang  baru  terjadi,  pembaharuan  dalam
pribadi  masing2  mengalami  kelepasan dan jamahan Tuhan sung-
guh2 membuat suasana Hadirat  ROHNYA makin nyata.  Pada hari
yang keempat pada malam persekutuan tersebut melalui petunjuk
Roh  dan  peneguhan  dari  setiap  hamba2  Tuhan  yang  ada,  maka
malam itu telah ditingkatkan penetapan TUA-TUA untuk Manado.

Dan  juga  jawatan2  pendoa  syafaat  dan  penderma2  untuk  lebih
memperkokoh  persekutuan  "TUBUH KRISTUS"  yang  ada,  juga  di
adakan tantangan untuk para anggota persekutuan yang akan mela-
yani  pekerjaan Tuhan secara sepenuhnya,  dan ada banyak orang
yang menyerahkan diri baik muda-mudi orang2 tua semua sungguh-
sungguh dijamah Tuhan untuk dapat memberikan hidupnya sepenuh
bagi Dia. Puji Tuhan. Ada satu janji yang besar yang Tuhan akan
nyatakan di  SULUT  yaitu dimana dikatakan melalui nubuat bahwa 
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akun terjadi  "PANEN" yang besar  di  SULUT. Kami  melihat  hal  ini
pasti  terjadi,  karena  pada  akhirnya,  kami  melihat  begitu  banyak
orang yang datang kepada Tuhan untuk bersekutu pada perseku-
tuan2 yang ada di Manado, Tond..., Tomohon dll.

Pada akhirnya tanggal 15 September 1984 jam 1B.30, diadakan
acara  penutupan  dimana  dalam  acara  tersebut,  sifatnya  hanya
merupakan  pengucapan  syukur  melalui  persekutuan  yang  ada
sehingga suasana tidak  begitu formil.  Acara sepenuhnya dikuasai
oleh Rohkudus, sehingga terasa suasana kekeluargaan yang manis.
Melalui  pernyataan2  karunia2  Roh  dan  juga  pengajaran  Firman
Tuhan  kami  diteguhkan  kembali  untuk  sungguh2  melakukan  apa
yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami semua.

Akhir dari acara tersebut dari Pejabat Bimas Kristen menutup se-
cara resmi. Pertemuan pengurus YPI "Jalan Suci" seluruh Indonesia
dan Tua2 Persekutuan yang ada. Dengan penuh sukacita dan pan-
dangan/visi  yang baru,  akhirnya masing2 utusan, baik dari  Irian,
Ambon, Sangir  Talaud, DKI Jaya, Tagulandang, Jabar, Yogyakarta,
Jatim  dllnya,  meninggalkan  Kota  Manado  dengan  langkah2  yang
pasti  dan  penuh  keyakinan  bahwa  Tuhan  menyertai  sampai
KESUDAHAN ALAM. Puji Tuhan Yesus Kristus. *****

TEAM YPI "JALAN SUCI" LAWANG.

N.B.

(KHUSUS  KATA-KATA  SAMBUTAN  DARI  GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I SULUT, LIHAT DISEBELAH).
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 
SULAWESI UTARA 

______________________________________________

SAMBUTAN: GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA
PADA  ACARA  PEMBUKAAN  RAPAT  TAHUNAN  YAYASAN
PEKABARAN INJIL "JALAN SUCI" DAN PERTEMUAN KETUA2
PERSEKUTUAN DOA SE-INDONESIA PADA :

 HARI / TANGGAL : SELASA, 11 SEPTEMBER 1984.
 J A M : 18.30.
 T E M P A T : GEDUNG PINGKAN MATINDAS MANADO.

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

YTH:  Pimpinan Yayasan Pekabaran Injil "Jalan Suci" -Ketua2 Persekutuan
Doa  se-Indonesia  -  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Agama
Propinsi Sulawesi Utara - Peserta Rapat Tahunan Pengurus Yayasan
Pekabaran Injil "Jalan Suci" - Panitia pelaksana serta hadirin yang
saya hormati.

Dalam suasana kekeluargaan  yang berbahagia  ini,  kita  telah  bersama-
sama mengikuti Ibadah dalam rangka pembukaan rapat tahunan pengurus
Yayasan Pekabaran Injil  "Jalan Suci"  dan pertemuan ketua2 persekutuan
doa se Indonesia. Olehnya itu, patutlah kita menaikkan puji syukur kepada
Tuhan akan berkat dan perlindunganNya pada kita sekalian sebagaimana
PeMazmur  Daud  mengungkapkan  :  "HALELUYA,  PUJILAH  NAMA  TUHAN,
PUJILAH HAI HAMBA2 TUHAN, PUJILAH TUHAN, SEBAB TUHAN ITU BAIK,
BERMAZ-MURLAH BAGI NAMANYA. SEBAB NAMANYA ITU INDAH." (MAZMUR
135:1,3).

Hadirin yang berbahagia, rapat tahunan pengurus Yayasan Pekabaran Injil
"Jalan Suci" serta pertemuan Ketua-Ketua persekutuan Doa se Indonesia
yang  baru  untuk  pertama  kalinya  diadakan  diluar  kota  Lawang  yang
menjadi  pusat  Yayasan  ini,  ber  maksud  utk  mengevaluasi  segala  tugas
pelayanan yang telah saudara2 laksanakan, sambil hersekutu satu dengan
yang lain  dalam Tuhan,  bahkan  untuk mendengarkan suara  Tuhan yang
selanjutnya  akan  berusaha  untuk  berjalan  dan  bertindak  sesuai  dengan
kehendak  Tuhan.  Olehnya  itu  jadikanlah  pertemuan  ini  sebagai  alat
pengukur yang jitu yang mampu, mengkaji masa lampau dan melihat hari 
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ini serta meng-hubungkannya dengan indahnya getaran suara hati Jemaat
yang  mendambakan  Kebangunan  Rohan!  dalam hidupnya.  Sudah  begitu
banyak Pekabaran Injil baik yang datang dari luar Propinsi Sulawesi Utara,
maupun  yang  berada  di  Propinsi  Sulawesi  Utara  demikian  pula  dengan
Persekutuan Doa, dimana tentunya dalam setiap Pem-beritaan Injil  selau
menekankan Kelahiran Baru dan pertobatan pada pribadi2 penerimanya-
serta menekankan bahwa Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, Pembabtis
dengan Rohkudus,  yang dapat membangkitkan kembali  lman yang telah
beku, membangun kembali semangat Kekeristenan yang telah luntur.

Hadirin yang berbahagia, meningkatnya pembangunan sekarang ini, sem-
akin  menuntut  kita  untuk  berpacu  agar  tidak  ketinggalan  oleh pemban-
gunan itu sendiri. Sebagai umat yang percaya harus bertanggung jawab,
dan olehnya itu ia harus terus dibangun dan jika perlu mendahului lajunya
pembangunan  fisik  materiel.  Perbedaan  yang  menyolok  antara  pemban-
gunan dibidang mental spiritual disatu pihak serta fisik materiel dilain pihak,
menunjukkan  kepincangan2  yang  perlu  direnungkan  dan  diperjuangkan.
Pertemuan semacam ini,  merupakan titik henti sejenak untuk memeriksa
kembali  serta  membolak-balik  kamus pengabdian selama ini.  Sempurna-
kanlah  yang  masih  kurang  dan  tambahkanlah  yang  kiranya  terlupakan.
Adakanlah pengecekan dengan dasar, sasaran, tujuan dan cara serta sifat
dan usaha organisasi.

Salah satu sifat Yayasan Pekabaran Injil ini dinyatakan bahwa Yayasan ini
membantu Gereja2 untuk membuka Pos2 Pekabaran Injil baru dan pelaya-
nan penggembalaan bagi jiwa2 baru diserahkan kepada Gereja setempat.
Hal  ini  menggambarkan bahwa Yayasan ini  berusaha untuk menciptakan
kerukunan.  Memang  kerukunan  yang  dimaksudkan  pemerintah,  bukan
terbatas  saja  ada  kerukunan  intern  umat  beragama,  tetapi  mencakup
kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua menya-
dari  adanya  dampak  positif  dan  dampak  negatif  sebagai  akibat  lajunya
pertumbuhan ilmu dan tehnologi, apalagi kita semua sedang memasuki era
modernisasi.  Dalam  memasuki,  alam  modernisasi  ini  sedapat  mungkin
dihindarkan hal2  yang dapat mengorbankan tata  nilai  yang fundamental
yang dapat menimbulkan ketidak-pastian fundamental dibidang tata norma
dan tata nilai.

Menghadapi  pelbagai  masalah  yang  merupakan  dampak  negatif  itu
Yayasan Pekabaran Injil  "Jalan Suci" sebagai organisasi okumene bahkan
sebagai kubu yang tangguh dan sebagai perisai penangkal harus memper-
tajam kepekaan penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila sebagai
dasar dan Ideologi bangsa Indonesia serta undang2 Dasar 1945.

(Bersambung kehal.8). 
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