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(SAMBUNGAN MAM NO: 164)

ADA DUA (2) MANUSIA DI BUMI.

1. Manusia lama, yaitu Adam (anak2 Adam) = (manusia jenis 
lama).

2. Manusia Baru, yaitu Yesus Kristus (Anak Allah) = (manusia 
jenis baru).

Yesus Kristus adalah manusia yang baru. Ia bukan tergolong 
manusia pertama, bukan manusia Adam. Bukan anak Adam, tetapi 
Anak Allah. Didalam surat Korintus ditulis, bahwa Yesus Kristus dan 
tidak ada manusia. Nabi besar berseru, bahwa Allah mencari 
manusia, tetapi tidak dapat menemukan manusia, seorangpun 
tidak. Manusia (kedua) itu ditemukan dalam Yesus Kristus. Manusia 
Baru! Manusia pertama (Adam) merupakan kegagalan besar. Jutaan
manusia jenis Adam, berhasil digoda Iblis. Manusia pertama jatuh!
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MANUSIA DI UJI.
Segala "Ibrahim-Ibrahim, Sarah2, Daud2, Daniel2, Nuh2, Elia2", 

semua orang beriman itu; tidak ada yang sanggup hidup tanpa 
dosa. Tidak ada seorangpun yang berhasil. Semua berdosa. Firman 
Allah berkata: "Semua telah berdosa dan telah kehilangan 
kemuliaan Allah." (Roma 3:23).

Sebab Iblis mempunyai pintu masuk kedalam Adam. Iblis dapat 
masuk dalam Adam pertama itu. Iblis sanggup mencapai Adam, 
manusia jenis Adam. Tetapi, ketika Tuhan Yesus datang didunia ini, 
iblis gelisah, pusing dan gemetar. Sebab ia tidak dapat masuk pada 
manusia Baru ini. Manusia jenis Yesus.

Oh, iblis mencoba membunuhnya, dengan menggerakkan tentara 
Romawi, supaya Anak bayi Yesus dapat dibunuh melalui mereka. 
Tetapi malaekat membawa Yusuf dan Maryam keluar kota, tengah 
malam, sebelum tentara itu tiba. Malam itu banyak anak2 kecil mati
terbunuh. Tetapi Yesus tidak mati. Iblis inginkan "Adam Kedua" ini. 
Maka ketika Yesus masih berusia muda, masih kecil, dicobainya. 
Segala macam percobaan anak2 kecil, Yesus harus mengalami. Ia 
digoda untuk berbohong, tidak pernah Ia berbohong. Dicobai untuk 
mencuri, iblisnyalah yang gagal Yesus tidak mau mencuri. Segala 
usaha dilancarkan pada anak kecil itu, untuk menggodanya. Tetapi 
malaekat2 melindungiNya dari bencana.

Yesuspun mengalami masa muda, remaja. Iblis pada waktu itu 
sudah putih rambutnya, sebab pusing dan gelisah sekali. Iblis 
menghantam Yesus dengan berbagai macam cobaan. Iblis 
mengetahui Manusia Baru, ini adalah "Yang Kudus dari pada Allah". 
Iblis harus mengakui Manusia ini lain dari pada manusia Adam. 
Benar2 Iblis jadi bingung, karena ia tidak berhasil membuat Yesus 
jatuh dalam dosa. Ketika Yesus jadi pemuda, maka saya yakin, iblis 
juga mengirim hamba2nya. Iblis pasti mengirimkan pemudi2 yang 
tidak benar hidupnya. Pemudi2 itu pasti menggodaNya. Selalu Yesus
menolak, Yesus bahkan tidak mau menikah.

Kalau saya renungkan pemuda Yesus ini, maka saya sadari, 
andaikata Yesus berbuat dosa sekali saja, maka menurut hemat 
saya, saya ini tidak akan mempunyai Juru Selamat. Saya akan pasti 
binasa dalam dosa saya. Tetapi. Puji Tuhan, Juru Selamatku tanpa 
cacat dan cela. Jikalau Yesus berdosa sekali, maka Ia tidak dapat 
mati untuk dosa saya.
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Akhirnya iblis diizinkan menggodaNya lagi, yaitu ketika Yesus 
sudah dewasa. Diizinkan sebab Allah ingin membuktikan sesuatu. 
Allah ingin membuktikan bahwa manusia duniawi pasti akan jatuh 
dalam dosa. Tetapi Dia yang lahir dari pada Allah, tidak dapat 
berdosa. Dan benar, Matius 4, kita dapat membaca bahwa Yesus 
Kristus tidak jatuh dalam dosa. Iblis dikalahkan.

* Mengapa mungkin? Sebab sifat tabiatNya sama dengan Allah. 
Tabiat itu tidak mau berbuat dosa.

* Andaikata saya hadir, dan dapat melihat dan mendengarnya 
semua godaan yang dilontarkan pada Yesus itu, pada Yesus yang 
masih muda belia itu, wah, niscaya saya akan dapat kuatir dan 
"senewen" juga. Saya pasti akan berteriak: "Jangan-jangan!" Tetapi 
saya tidak ada disitu, ketika semua itu terjadi. Yesus Kristus tidak 
pernah takluk kepada iblis. Ia tidak pernah menyerah pada dosa. 
Yesus dibabtiskan di sungai Yarden, lalu Roh membawa Yesus 
kepadang belantara, untuk dicobai lagi, kali ini sebagai orang 
dewasa.

Ketika dipadang belantara ini, iblis main menembak dengan 
meriam2 berat. Iblis bukannya mengirim roh seks kecil2, ia tidak 
mengirim roh amarah kecil2, tetapi iblis datang sendiri. Ia minta 
perhatian secara pribadi, sebab iblis harus menunjukkan pada roh2 
jahat kecil itu, bahwa ia itulah Jenderal setan. Iblis mau 
membuktikan bahwa ia bisa, apa yang setan2 kecil itu tidak 
sanggup kerjakan.

Yesus tidak makan dan minum 40 hari lamanya. Puasa. Secara 
jasmani sangatlah lemah. Ketika lemah itulah iblis menyerang. Iblis 
mau membuktikan diri, bahwa itulah penghulu setan, raja, jenderal 
dan berkuasa. 

Nah, saya tidak mengatakan bahwa iblis itu baik, tetapi saya mau 
mengatakan bahwa cara bekerja iblis itu effisien sekali. Anda 
mengetahui ini, kalau anda pernah berdosa.

Nah, ihlis menyebutkan ayat2 Firman Tuhan terhadap Yesus. Ayat2 
itu diputarbalikkan sedikit2, dengan maksud supaya Yesus dapat 
dibuatnya berdosa. Tetapi Yesus membalikkan ayat2 tersebut dan 
meluruskannya, kemudian dilemparkannya kembali pada iblis. 
Dikatakan berulang-ulang: "Adalah tertulis! Adalah tertulis!" Yesus 
taat pada firman Tuhan, Yesus mengenal firman Tuhan! Iblis lari 
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(dengan ekor yang bercabang itu, antara kedua kakinya). Iblis lari, 
sambil ditertawakan setan2 gundul lainnya.

DUA JENIS MANUSIA.
Jadi ada 2 (dua) mausia dimuka bumi ini; Yaitu : 1). Manusia 

duniawi dan manusia Rohani. Perang satu dengan yang lain. 
Manusia kedagingan tentu tidak bisa memperkenankan Allah. Yesus 
selalu berkata: "Aku selalu berbuat hal2 yang memperkenankan 
BAPAKU." Yesus tidak pernah berkata: "Wah, ayo Aku mau coba2 
sampai dimanakah, sampai batas manakah, Aku dapat berjalan, 
sebelum berbuat dosal" Yesus selalu berkata: "Apa yang 
memperkenankan BAPAKU, itu yang KU perbuat dan yang tidak 
memperkenankan BAPAKU, Aku tidak mau berbuat."

Inilah sekedar contoh: 
"Pada suatu had ada seorang kaya yang mau menyewa mobil dan 

untuk itu ia mau memilih sopirnya. Maka orang kaya ini 
mewawancarai calon2 sopirnya. Semua ingin menjadi pengemudi 
orang kaya itu, sebab orang tersebut memang sangat kaya, dan 
suka memberi gaji besar pada pengemudi2nya itu. Maka banyak 
pengemudi datang untuk diwawancarai. Seorang demi seorang 
dipanggil dan ditanyai mengenai pengalamannya dsb.

Orang kaya itu bertanya kepada sopir A: "Coba, saya ingin 
bertanya kepadamu, jikalau anda naik mobil, lalu menanjak naik 
gunung, kemudian dlsebelah kiri ada jurang dalam sekali. Sampai 
berapa dekat, dekat tepi jurang itu anda bisa mengendarai mobil ini,
tanpa jatuh dalam jurang itu? Saya tentu akan ada dalam mobil itu 
lho! Pengemudi A, menjawab: "Oooh, saya bisa sampai jarak satu 
meter dari tepi jurang itu. Amanlah. Percayalah pada saya ini." 
Orang kaya itu mengatakan: "Wah, sopir baik ini." Selesailah.

Pengemudi kedua, si B, masuk. Orang kaya itu mengajukan 
berbagai pertanyaan sama dilontarkan: "Aku ingin tanya pada anda,
jika anda naik mobil, menanjak naik keatas gunung, jikalau saya ini 
ada didalam mobil itu, anda dapat sampai berapa dekat dengan 
jurang itu, sehingga tetap aman?"

Pengemudi B, berpikir sejenak, lalu menjawab: "Aaaa, sampai 
jurang itu, sehingga tetap aman?" Tidak akan berbahaya. Saya 
jamin. Waduh baik sekali, hebat! Kata orang kaya itu. Selesailah.
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Lalu pengemudi berikutnya masuk. Namanya, K, sopir ini, adalah 
orang Kristen. Maka si K, ditanya macam2, maka pertanyaan yang 
sama diajukan lagi: "Kalau saya ada didalam mobil anda, anda 
mengmudikan mobil itu naik gunung, dan ada jurang dalam sekali, 
anda sanggup sampai berapa dekat dengan tepi jurang itu?" 
Pengemudi K, menjawab: "Wah, kalau saya, terus-terang saja, 
kalau ada jurang dalam2, maka saya akan mengemudikan mobil itu 
sejauh mungkin dari tepi jurang itu. Saya mau mencari amannya 
Pak." 

Orang kaya itu tersenyum senang, dan sopir K, segera diterima 
menjadi sopirnya.

Dapatkah anda menangkap inti dari cerita ini? Jurang itu tentu 
gambaran dosa. Mobil itu, hidup anda dan anda adalah 
pengemudinya. Orang kaya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagai-
manakah jawaban anda pada Orang Kaya itu? Ada orang yang selalu
coba2 untuk hidup dekat2 dosa. Mereka mengira bahwa cukup 
cakap dan pandai untuk menghindari jatuh dalam dosa. Tetapi 
putera Allah itu ingin kita mengendarai mobil sejauh mungkin dari 
dosa. Jauhilah dosa!

BERBIAK DAN BERTAMBAH - TAMBAHLAH!
Allah bersabda pada Tuhan Yesus: "Berbuatlah hal yang sama, 

seperti Allah itu katakan pada Adam, yaitu berbiak dan bertambah-
tambah, menghasilkan suatu bangsa, sesuai dengan Peta dan 
Teladan Allah. Allah ingin generasi baru. Allah ingin muka Bumi ini 
dipenuhi dengan Manusia Baru. Manusia jenis Yesus. Inilah inti 
sabda Allah, Dan inilah yang harus digenapkan pada masa ini. Tetapi
untuk itu Tuhan Yesus Kristus memerlukan "istri" yaitu "mempelai 
perempuan." Tetapi Allah tidak mengirim Maryam, perawan, yang 
melahirkan "anak perempuan", yang lahir dari anak perempuan lagi,
terus hingga Yesus mendapatkan "istri" tanpa dosa. Bukan begitu 
caranya.

Supaya memperoleh "isteri" tanpa dosa, Yesus mati diatas kayu 
Salib, mencurahkan darahNya, tercurah darahNya diatas muka 
Bumi. DarahNya jatuh diatas tanah, diatas lebu tanah ini. Lebu 
tanah mana? Adam dibuat dari lebu tanah. Tanah adalah gambaran 
daging. Maka bagi tiap orang yang menerima Kristus, sebagai Tuhan
dan Penebus dosanya, maka Yesus mencuci mereka itu didalam 
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darahNya, sehingga mereka itu suci, bebas dosa. Mereka itu 
dijadikan tanpa dosa. Haleluyah!

Mari kita periksa Epesus 5:25-27.

"Hal segala suami, kasihilah akan istrimu, seperti Kristus juga 
sudah mengasihi Sidang Jemaat, dan menyerahkan diriNya 
karenanya, supaya Ia menguduskan Sidang itu setelah disucikannya
dengan babtisan air oleh firman Allah, dan supaya Ia mendirikan 
Sidang Jemaat itu dihadapanNya sendiri dengan kemuliaan, dengan 
tiada cacat dan kerut atau barang sebagainya, melainkan supaya ia 
menjadi kudus dengan tiada bercela."

Betapa indah ayat ini!

Disini dikatakan: mula2: "Hai suami2, kasihilah istrimu" Seperti 
Kristus mengasihi Sidang Jemaat. Kita ini diidam-idamkan sebagai 
mempelai Kristus. Firman yang anda dengarkan itu, jikalau anda 
terima itu akan mencuci hati anda. Kebenaran akan mencuci anda 
dari kesalahan. Terang akan me cucikan anda dari kegelapan. 
Firman ketaatan akan mencuci anda dari pemberontakan. Tuhan 
menyucikan GerejaNya.

Maka, Yesus mau "melahirkan" puteraNya. Yaitu yang 
"membiakkan" diri dan memenuhi Muka Bumi ini dengan jenisnya 
sendiri. Dan manusia yang Kedua ini, menjadi Manusia yang terdiri 
dari banyak anggota. Dan mereka inilah yang disebut Kerajaan 
Allah.

(BERSAMBUNG BULAN DEPAN).
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P E N G U M U M A N.

PEMURIDAN
KHUSUS

"LAWANG BIBLE TRAINING CENTRE" (LBTC), YANG BERKEDUDU-

KAN DI JL, SLAMET RIADI NO: 48-A, P.O. BOX 7 LAWANG - JATIM, 

KEMBALI MEMBUKA LATIHAN "PEMURIDAN KHUSUS" (PEMKHUS) 

YANG KE ENAM (VI). LATIHAN INI DIMULAI TANGGAL 9 JUNI S/D 8 

JULY 1985, YAITU BERSAMAAN DENGAN LIBURAN SEKOLAH, UNTUK

ITU, BAGI SAUDARA-SAUDARA YANG MERASA DI PANGGIL TUHAN 

UNTUK MELAYANI PEKERJAANNYA, INILAH KESEMPATAN YANG BAIK

BAGI SAUDARA, PERLU KAMI JELASKAN BAHWA "PEMKHUS" INI 

BOLEH DIIKUTI OLEH SIAPAPUN/UMUR TIDAK DIBATASI, NAMUN 

PESERTANYA TERBATAS, ASRAMA AKAN DI BUKA PADA TANGGAL 8 

JUNI DAN BESOKNYA 9 JUNI, PEMKHUS AKAN DIMULAI. FORMULIR 

DAN PENGUMUMAN-PENGUMUMAN SELANJUTNYA AKAN KAMI MUAT

DALAM MAJALAH "API MENJALA" BERIKUTNYA, DAN UNTUK LEBIH 

JELASNYA, SILAKAN MENGHUBUNGI ALAMAT TERSEBUT DIATAS.

PANITIA "PEMKHUS" 985.
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LAPORAN
PELAYANAN

BIBLE CAMP DI YOGYAKARTA.

Atas undangan saudara2 dari Yogyakarta (Persekutuan Doa 
"YOSIA" bekerjasama dengan Gereja Siloam Injili dan Gereja 
Penyebaran Injil Yogyakarta), maka dari Lawang mengutus 2 orang 
dalam rangka mengikuti Bible Camp selama tiga hari berturut-turut 
(6 s/d 8 Desember '84).

Bica diselenggarakan di Wisma "BETHESDA" Pakem -SLeman - 
Yogyakarta, dengan Tema: "MENJADIKAN MURID YANG BENAR, 
BERTUMBUH DAN BERBUAH". Peserta terdiri dari para Hamba 
Tuhan, Majelis Gereja, Ibu-Ibu, Pemuda/i, Dosen, Mahasiswa dan 
Pelajar, yang semuanya berjumlah 84 orang.

Suasana hari pertama sangat berat, apalagi pada waktu pelajaran 
"KELEPASAN" disampaikan, maklum Iblis sedang dipermalukan. 
Tapi itu hanya sebentar, sebab begitu perbuatan2 Iblis dibuang dari
kehidupan mereka, suasana begitu cepat berubah. "Bebanku 
terlepas", demikianlah lagu yang pertama mereka angkat dihadapan
Tuhan dan sudah tentu Iblispun lari terseak-seok. Wajah mereka 
penuh dengan kesukaan, karena Kristus telah menjadi Raja dalam 
kehidupan mereka. (Anda, pembaca, si apakah yang menjadi Raja 
dalam hidupmu pada saat ini?).

Suasana puji2an masih terus berlangsung, bahkan menari-nari, 
melompat-lompat, memuliakan dan menyembah Raja Yang Maha 
Mulia itu. "YESUS DISANJUNG, MURIDNYA DIPERBAHARUI". 
Demikianlah, hari pertama diakhiri dengan Perjamuan Suci. Pada 
hari kedua, mereka yang merindukan Babtisan Roh, didoakan dan 
Allah mencurahkan RohNya begitu indahnya. Hari kedua, selain 
pelajaran2 disampaikan, juga diadakar. "LOVE GROUP", masing2 
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Group terdiri dari 7 orang. Tujuan Group ini antara lain, agar satu 
dengan yang lain semakin kenal dekat, mengadakan diskusi, 
mendoakan satu dengan yang lain, saling menasehati untuk 
membangun Iman. Suasananya santai tapi mantap. Dan perlu 
diketahui ini dilakukan dengan mengambil tempat masing2 di 
bawah pahon, diatas rerumputan hijau, terbuka. Dan malamnya 
juga tetap ada Perjamuan Suci.

Pada hari ketiga, suasana semakin Indah, puji2an dan 
penyembahan kepada Tuhan berjalan terus. Kursi2 terpaksa "di-
singkirkan" agar bebas bergerak menari memuliakan nama Tuhan. 
Tua muda tidak terkecuali, semuanya menari dihadapan Bapa di 
sorga. Ada yang bermazmur, bernubuat, berbahasa Roh, yang 
semuanya untuk memuliakan Allah dan meneguhkan Iman. Dan 
pada hari ketiga ini, ada 3 jiwa yang dibabtiskan dalam Air.

KESAN-KESAN PESERTA.
Salah seorang pemuda berkata: "Saat ini, saya merasakan seperti 

baru saja turun dari Surga...." Ini diucapkannya karena pengalaman
yang indah baru saja ia terima atas pembaharuan Tuhan. Pada 
malam harinya sepulang Bica, ia langsung mencari Alkitab (salama 
ini ia belum pernah punya Alkitab). Sekarang ia rajin membaca 
Alkitab, karena Alkitab adalah perlu dihayati oleh setiap Murid 
Kristus.

Seorang Murid Yesus yang lain berkomentar: "Saya sungguh2 
menerima berkat Tuhan. Saya sungguh2 diperbaharui Tuhan, 
sehingga tidak seperti yang dulu2 lagi. (Walaupun ia tadinya 
seorang Kristen, tapi hidupnya biasa2 saja). Syukurlah pada Allah 
atas segala kebaikanNya. Haleluya. Juga dua pemuda yang tadinya 
ingin main2 menjenguk temannya yang ikut di Bica, tetapi 
sesampainya ditempat mereka malah ditangkap dan dikuasai oleh 
Roh Tuhan, sehingga merekapun tidak luput dari pemberesan 
dengan setan. Maksudnya mereka berdua mengadakan perpisahan 
dengan Setan. Tidak ada lagi "tali persahabatan", kini jadi musuh 
dan Kristus jadi Sahabat yang sejati dalam kehidupan mereka. 
Demikianlah sebagian kecil kami kutip kesan2 dari peserta, dan 
kami akhiri sampai disini pula.

Team YPI "Jalan Suci" Lawang.
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POKOK
 DOA

1. Doakan Negara Republik Indonesia, agar selalu dalam 
perlindungan Tuhan.

2. Doakan seluruh Sarana Penginjilan, serta segenap 
Pengelolanya, agar kuasa Allah tetap menyertai mereka, 
sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus.

3. Doakan Pembangunan Asrama Lawang Bible Training Centre, 
agar biayanya berjalan terus. Kini hampir 60 persen selesai.

4. Doakan satu Mesin "OFFSET" untuk MAM.

5. Doakan "LATIHAN PEMURIDAN" yang saat ini sedang 
berlangsung di Taman "GETSEMANI" Ungaran. Peserta 14 orang
dan juga doakanlah pembimbing-pembimbing mereka.

6. Doakan pertukaran Murid antar Training Centre, yang buat 
sementara ini antara Murid2 yang ada di Lawang, Manado dan 
Sorong (IRJA).

7. Doakan "PEMURIDAN KHUSUS" (PEMKHUS) VI, yang akan 
diadakan di Lawang pada tanggal 7 Juni s/d 17 July 1985.

8. Doakan rencana pengutusan Team Penginjilan ke Sumatera 
Utara, dalam tahun ini.

9. Doakan Team2 P.I. utusan YPI "Jalan Suci" yang saat ini masih 
melayani di Timor, Sumba, Ambon dan Banjar Masin.

10. Doakan Pertemuan Tua-Tua Persekutuan Do'a dan juga 
rencana Pertemuan seluruh Pengurus Yayasan, Pekabaran Injil 
"Jalan Suci" se Indonesia di Surabaya dalam tahun ini.
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