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Dengan Berkat-2 jang kami dari Tuhan terutama berkat setjara 
rochani jang Tuhan limpahkan kepada kami, maka dengan wadjah 
jang baru dan isi jang baru. Madjalah ini boleh sampai ditangan 
anda sekalian.

Berkat doa-2 saudara sekalian maka hingga saat ini “Api Menjala” 
akan tetap menjala dengan api jang baru dari Surga.

Seperti perkataan Tuhan Jesus sendiri pernah berkata dalam Luck 
12:19 b,c betapa sukanja Aku kalau-2 Api itu sudah menjala.

Inilah saatnja bagi saudara-2 sekalian untuk melihat api-2 itu 
mulai menjala di-mana-2.

Saudara-2 jang budiman, Tuhan Jesus akan senang bila melihat api
itu sudah menjala api jang sudah ada tetap menjala dan mendjalar 
di-mana-2 (diatas muka bumi ini.) Api ini bukan dari team api 
menjala, tapi api ini dari Roh Tuhan sendiri jang ditjurahkan.

Kalau boleh kami katakan melalui Team api menjala dan semua 
anak-2 Tuhan jang bersedia menerima dan sanggup mengobarkan 
api tersebut di-mana-2.

Nah saudara-2 sekalian biarlah doa-2 saudara saat ini ditingkatkan 
2 kali lipat. Agar berkat-2 Tuhan jang saudara terima djuga 2 kali 
lipat, makin saudara meningkatkan doa-2 sadara makin berkat 
Tuhan mengalir berlipat ganda didalam hidup Saudara dan 
pelajanan saudara.

Nah selamat menbatja Tuhan memberkati.

Salam Dari Redaksi.
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Djawatan
Perdamaian

Berbahagialah segala orang jang mendamaikan orang, karena 
mereka itu akan disebut anak2 Allah (mat. 5:9).

Allah jang sudah mendamaikan kita dengan diriNja sendiri oleh 
sebab Jesus Kristus, dan jang mengaruniaken kita djawatan per 
damaian, karena Allah didalam Kristus itu adalah memperdamaikan 
isi dunia ini dengan diriNja. sendiri, serta tiada menghitungkan dosa
mereka itu keatas mereka itu. Dan sudah menanggungkan keatas 
kami kabar perdamaian itu. (2 Kor 5:18-19).

Pintalah doa akan selamat sentosa Jerusalem. Sedjahteralah 
kiranja segala orang jang kasih akan dikau (Maz.122:6).

Allah mengutus anakNja Jesus Kristus turun kedunia iui untuk 
memperdamaikan orang dengan Allah, dan satu dengan jang lain. 
Ialah radja damai dan jang meninggalkan sedjahteraNja kepada 
kita. Tuhan djuga menjerahkan kepada kita tugas untuk 
memperdamaikan orang. Kita diberi djawatan perdamaian jaitu 
untuk memperdamaikan orang dengan Allah dan dengan satu 
dengan jang lain. Sebenarnja orang jang didalam Tuhan ada 
persekutuan2 satu dengan jang lain (1 Jah. 1:7).

Kasih terhadap segala sdr. kita didalam Tuhan ialah mendjadi tjiri2 
jang mutlak untuk anak2 terang. (1 Jah. 2:10-11). Maka kita ini 
mengetahui bahwa kita telah lepas dari pada mati menudju hidup, 
karena kita mengasihi segala sdr. Maka orang jang tiada mengasihi, 
tinggallah didalam maut (1 Jah. 3:14).

Tetapi kalau kita melihat geredja2 pada masa ini kita melihat 
kebentjian, perpetjahan dan pertengkaran diantara aliran satu 
dengan jang lain dan diantara orang satu dengan jang lain. Dengan 
melihat keadaan ini kita dapat mengerti bahwa sangat diperlukan 
djuga pelajanan perdamaian diantara orang Kristen. Banjak sekali 
orang jang menanam benih kebentjian dan perselisihan diantara 
orang Kristen dengan perkataan dan perbuatan. Tetapi Tuhan 
mentjari orang jang mau memperdamaikan anak2Nja.
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Pelajanan ini tidak dapat berhasil dengan djalan mengadakan 
rapat2. Dengan rapat2, orang dapat menjetudjuinja, tetapi biasanja 
hanja dimulut sadja didalam hatinja tetap mempertahankan 
pendirian masing2. 
Nasihat2 djuga biasanja kurang berhasil. Orang jang dinasihati 

sering hanja membela diri dan berbantah.
Pelajanan kita untuk memperdamaikan orang harus mulai dengan 

banjak berdoa. Hanja dengan doa2 ini sadja jang dapat merobohkan
benteng2.
“Karena sendjata peperangan kami itu bukannja menurut keadaan 

dunia, melainkan kuasa Allah akan merobohkan kota jang teguh2 
mendjatuhkan segala bitjara orang dan segala perkara jang 
melawan marifat Allah, dan kami menawan tiap2 pikiran bertaat 
kepada Kristus” (2 Kor. 10:4-5).
Ternjata djabatan perdamaian ini akan didjalankan pertama, 

terutama dalam doa sjafaat didalam. Roh "karena Roh itu sendiri 
memohonkan, karena kita dengan keluh kesah, jang tidak 
terkatakan dan Roh itu sendiri memohonkan karena segala orang 
sutji, menurut kehendak Allah” (Rum. 8:26-27).
Doa sjafaat didalam Roh ialah satu perdjuangan jang sungguh2 

kita masuk dalam peperangan jang hebat.
Biasanja kalau kita mulai masuk dalam doa sjafaat ini, pengalaman

kita jang pertama ialah bahwa Roh Kudus mulai menjelidiki hati 
sendiri. Djikalau kita akan menjerang sifat2 jang djelek didalam 
orang lain atau didalam geredja2, kita harus lebih dulu mengatasi 
dan menghant-jurkan segala sifat2 jang lama didalam diri kita 
sendiri. Kalau kita ingin memperdamaikan orang jang lain kita narus
menghilangkan segala sifat didalam diri kiti sendiri jg, dapat 
memisalikau atau memetjahkan persekutuan. Djikalau kita masih 
ada perasaan2 jang negatif terhadap 1 orang Kristen jang lain, 
terhadap satu golongan atau aliran, perasaan jang negatif itu harus 
dilepaskan lebih dahulu dari dalam hati kita.

Kalau kita mulai berdoa untuk orang lain, Roh Kudud akan 
berbitjara didalam hati untuk menjalahkan kita dan memberi 
ke.insjaf.. Dan Roh Kudus itu akan mengadjak kita hingga kita mau 
mengakui dan melepaskan segala sifat2 jang lama. Djikalau kita 
mengeraskan hati dan tidak mau melepaskan segala kemarahan dan
prasangka kita maka Tuhan akan memukul kita dan mengidjinkan 
segala matjam pentjobaan menimpa didalam hidup kita.
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Riasanja seseorang jang mau menjerahkan diri untuk pelajanan ini 
akan diserang dengan jang luar biasa. Tiba2 segala orang jang 
didoakan itu akan marah dengan orang jang mendoakan itu. 
Kebentjian mereka akan diarahkan kepada orang itu bahkan teman2
jang eratpun akan berpaling serta ikut memfitnah dan melawan. 
Keadaan ini mempunjai 2 maksud:

I. Tuhan memakai djalan ini untuk mengudji dan meningkatkan 
kasih kita. Mudah sekali kita mengasihi orang jang baik kepada kita 
tetapi kepada orang jang membentji kita biasanja sukar sekali untuk
mengasihinja. Tuhan Jesus berkata: “Berbahagialah kamu apabila 
orang mentjela kamu dan menganiaja kamu serta mengumpat 
kamu dengan dusta, oleh sebab Aku” (Mat. 5:11).

Segala dendam, segala iri hati, segala sifat jang mau memegahkan
diri atau membela diri harus dithantjurkan lebih dulu dari dalam hati
kita.

II. Dalam serangan ini ialah bahwa kita harus  mananggung salib 
mereka. Seorang djuru sjafaat, harus mengalami  perasaan dan 
sifat orang jang didoakannja. Paulus berbitjara tentang perdjuangan
ini dengan perkataan sbb.: “Dan lagi jang menimpa Aku setiap hari, 
jaitu segala sidang djumaat. Siapakah jang lemah, jang aku tiada 
sama berasa lemah?

Siapakah jang disjakkan hatinja, jang aku ini tiada hantjur hati?

Kalau kita mendoadan orang jang penuh kemarahan atau 
kebentjian kita akan merasa kemarahan dan kebentjian didalam hati
kita, dan sering kali kemarahan dan kebentjian dari orang itu akan 
diarahkan kepada kita.

Jesus menjuran kita memikul Salib setiap hari, artinja itu-lah 
penderitaan karena orang lain atau menanggung beban orang lain. 
Jesus mati dikaju salib bukan karena dosaNja sendiri bukan karena 
kemarahan atau kebentjianNja sendiri melainkan Dia menanggung 
kemarahan dan kebentjian orang2 lain. Dia rela disiksa, diolok2, 
difitnah, diludahi, dan dibunuh. Karena inilah djalanNja untuk 
memperdamaikan orang, jaitu dengan menanggung kemarahan dan
kebentjian mereka.

Sebab itu kita jang dipanggil kepada djiabatan perdamaian, djan-
gan kita heran kalau orang jang lain mulai marah, membentji, mem-
fitnah dsb. kita dapat memudji Tuhan karena kita mengetahui bah-
wa Rohul Kudus mulai bekerdja didalam hati mereka dan didalam 
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hati kita. Kita membawa segala perkara itu dihadapan tachta Allah 
dan berdjuang didalam doa. Sering kali kita mengalami peperangan 
jang hebat, kadang2 badan kitapun mendjadi sakit. Tetapi kita 
mentjurahkan semuanja itu dibawah Kaki Jesus dan memperdjuang-
kan didalam Roh.

Tetapi keadaan ini hanja untuk sementara sadja. Apabila kita 
berdoa didalam Roh dengan tekun, achirnja kita merasa damai dan 
memperoleh kemenangan, sehingga kita mengetahui bahwa 
peperangan itu selesai. Sesudah kita memperoleh kemenangan 
didalam doa, kita dapat istirahat dan mengutjap sjukur kepada 
Tuhan. Tiada perlu kita berdoa lagi untuk beban jang sama.

Kadang2 Tuhan akan memberitahukan kita tentang sesuatu jang 
harus kita perbuat. Umpamanja, menasihatkan orang, menjatakan 
kasih kita dengan satu perbuatan jang baik dsb. dalam hal ini kita 
harus taat dengan sempurna kepada pimpinan Rohul Kudus pada 
saat itu.

Doa sjafaat sematjam ini besar sekali chasiatnja. Semoga Tuhan 
memanggil orang kepada “Djawatan Perdamaian ini”, supaja 
benteng2 boleh dirobohkan, dan umat Tuhan dipersatukan, dan 
kasih Kristus dinjatakan dengan sungguh2 diantara orang Kristen 
dan didalam geredja2pun. Inilah satu langkah jang sangat perlu 
untuk membawa seluruh umat Kristen dilndonesia kepada 
kebangunan Rochani jang kita harapkan,

Oleh: E.B.Stube.

Pengumuman:

Kami memberi tahukan buat semua langganan / Pembatja 
Madjalah “Api Menjala”. Karena kami ingin mengetahui dan mentjek 
siapa2 jang ingin tetap berlangganan atau jang masih tetap 
menerima madjalah2 Api Menjala ini setiap terbit.

Maka buat sdr.2 diharap agar menulis surat kepada kami sebagai 
pernjataan untuk tetap berlangganan terus. Dengan adanja 
Pengumuman ini buat sdr.2 jang tidak menulis surat pernjataan 
kepada kami maka terbitan jang akan datang sdr. tidak menerima 
madjalah lagi.

Sekian harap diperhatikan!

Redaksi

-7-



Lawang Bible Camp
Pada tgl. 30 Agustus 1971 Jbl. kami dari staf redaksi madjalah Api 

Menjala baru sadja menjelenggarakan Bica jang ke 5 di kota 
Lawang. Dalam Bica tsb. kami mengundang seorang hamba Tuhan 
dari New Zea1and. Pada waktu itu peserta ada lebih kurang dari 70 
orang dari dalam dan luar kota.

Tuhan bekerdja dengan heran dalam Bica tsb. dimana sebelum 
kami menjelenggarakan Bica tsb. kami mengadakan doa puasa 
rantai, didalam doa kuasa tsb. Tuhan menberi tahukan sesuatu jang 
akan diperbuat oleh Tuhan dalam Bica tsb. dimana Dia berbitjara 
atau berFirman melalui Nubuat2an didalam persekutuan jang ada 
ditempat kami, jaitu Tuhan akan membawa kami kepada Jerusalem 
jang baru setjara Rochani, atau perkara2 jang baru untuk 
menghadapi masa achir zaman ini. Djuga Tuhan berbitjara bahwa 
orang2 jang Dia pilih sadja jang akan datang mengikuti Bica tsb., 
jakni orang jang berani bertindak didalam Roh sesudah mereka 
menerimad Api jang baru didalam Bica tsb..

Dalam Bica tsb. banjak diantara Pendeta2 dan pengerdja pengerdja
Tuhan jang datang itu merasakan sesuatu jang baru dari Tuhan 
(rahasia tentang Jerusalem jang baru).

Mulai hari jang pertama Tuhan menurunkan HadiratNja dimana 
didalam penjembahan dalam Roh sungguh2 kami mengalami 
hadiratNja, tetapi pada saat itu jaitu hari pertama dan kedua masih 
ada beberapa peserta jang tidak mengerti akan tjara-tjara Roh 
Kudus berbitjara didalam persekutuan. Tetapi achirnja setelah mata 
rochani mereka dibukakan tentang Roh Kudus melalui Firman 
Tuhan, baik melalui nubuatan2 atau peladjaran setjara pelajanan 
pribadi mereka baru mengerti dan achirnja mulai menjembah 
didalam Roh.

Didalam kebaktian2 tsb. sembilan karunia2 Roh sering kali 
dinjatakan dengan heran, dengan adanja pekerdjaan Roh ini kami 
senantiasa dikuatkan biarpun kebaktian dilakukan tiga kali sehari 
dan kadang2 sampai djam 11 malam. Tetapi senantiasa Tuhan 
menguatkan kami dan memberikan hadirat RohNja bahkan sesudah 
kebaktian malam selesai, mereka masih saling bersekutu satu 
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dengan jang lain dan melalui djalan ini mereka mendapat 
pelajanan2 jang memuaskan dari Tuhan.

Kami dari staf tidak pernah mengadakan persiapan2 atau susunan 
rentjana untuk peladjaran atau siapa jang harus berbitjara. Tetapi 
kami bergantung penuh kepada pimpinan Roh Kudus. Heran 
pengadjaran2 disampaikan senantiasa sesuai dengan keadaan 
dalam persekutuan tsb.

Djuga melalui hamba Tuhan jang dari New Zealand. Ini Tuhan 
membukakan rahasia2Nja tentang pelajanan diachir zaman. Sering 
kali djuga. Tuhan memberi nasihat2; pengadjaran2 melalui 
nubuatan2, dimana sering kali dalam nubuatan tsb. dinjatakan 
tentang keadaan Geredja2 Tuhan pada masa ini dan Tuhan 
membukakan rahasi2 Nja untuk Geredja2 itu kepada maksud Tuhan 
jang sungguh pada masa achir zaman ini.

Pada suatu hari ada beberapa saudara jang diurapa Roh untuk 
menjampaikan doa sjafaat kepada Tuhan melalui bahasa asing 
(karunia lidah) dan achir nja diterdjemahkan Pada saat itulah kami 
merasakan Jesus sedang menangis didalam hati kita semua itu 
dimana Dia menangisi keadaan Geredja2Nja pada saat2 ini.

Kami tekankan sekali lagi bahwa hadirat Tuhan makin hari makin 
ditingkatkan dimana kami semuanja merasakan hal itu.

Pada malam jang terachir B.C. itu kami semuanja sungguh2 
merasakan beban jang berat sekali untuk geredja2 Tuhan jang ada 
di Indonesia ini sehingga kami melandjutkan persekutuan doa pada 
waktu itu sampai larut malam dan baru selesai saat dimana Tuhan 
mengatakan kemenanganNja. Pada hari jang terachir sungguh2 
Tuhan memberikan kuasa RohNja 2 kali lipat dari pada hari2 
sebelumnja. Dimana kami bersukatjita didalam Tuhan seperti jang 
radja Daud alami pada waktu itu kami menari didalam Roh dengan 
kegirangan jang sungguh2 dari Surga. Ini semuanja kami alami 
karena kami meraskan kemenangan dari Tuhan Jesus.

Pada waktu itu kami sungguh2 malihat semua peserta pulang 
dengan kepuasan dari Tuhan karena mereka tidak datang untuk dila
jani staf madjalah Api Menjala tetapi Jesus sendiri jang datang 
untuk melajani mereka. Sdr.2 jang kekasih, didalam lapora ini 
penulis tidak bisa menuliskan semuanja setjara mendetael disini 
kami tjeritakan hanja garis besarnja sadja. Tetapi satu perkara jang 
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kami pohonkan kepada sdr.2 semuanja jang ada diseluruh tanah air 
Indonesia berdoalah, berdoalah, berdoalah untuk rentjana Tuhan 
jang besar pada achir zaman ini. Biarlah sdr.2 sekalian menerima 
visi jang sama dari Tuhan seperti apa jang kami terima.

Dan biarlah visi tsb. kita bawa didalam doa bersama didaiam satu 
Tubuh Kristus dan kami jakin bahwa Tuhan akan menggenapi 
djandjiNja dan rentjanaNja. Dan api2 jang ketjil itu akan menjala 
disetiap tempat, sehingga Tuhan mengumpulkan satu kaum jang 
terpilih untuk masuk dan melaksan akan pekerdjaan Tuhan jang 
sangat besar didalam achir zaman ini.

Nah dalam madjalah ini kami djuga memuat beberapa peladjaran 
jang disampaikan didalam Bible Camp tsb. Dan achirnja Tuhan 
memberkati sdr.2 pembatja sekalian.

Staf Red. **Api Menjala**.

Kehidupan KeKristeran jang sesungguhnja tidak 
tjukup hanja mendengar F. T. dan pergi kegeredja,
tetapi hal jang sesungguhnja ialah senantiasa 
menerima Jesus setjara pribadi disetiap saat. 

K.D.S.
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Didalam Doalah Pergumulanmu Beroleh Suatu Kemenangan

Sdr.-2 anggota peduker jang kami kasihi dan segenap pembatja 
sekalian jang kami tjintai, didalam ruangan peduker ini anda akan 
menemukan beberapa hal jang indah dari Tuhan, baiklah selidiki dan
tjamkanlah.

Sudahkah anda sekalian bergumul senantiasa didalam doa? dan 
sudahkah didalam pergumulan itu beroleh kemenangan?Didalam 
doa orang2 sutji jang sungguh diperkenankan oleh Allah ada dua 
mat jam doa.

1. Doa Pribadi.

2. Doa Didalam Satu Persecutuan Tubuh Kristus.

Doa pribadi ini kita mengadakan suatu hubungan jang langsung 
dengan Tuhan. Dimana didalam doa ini kita memohonkan suatu 
kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan Jesus mengadjar murid-2Nja 
untuk berdoa Dia berkdata, djikalau engkau bendak berdoa 
masuklah didalam bilikmu dan kuntjikan bilikmu dst. (Mat. 6:6). Di 
dalam perkataan Tuhan Jesus ini ada satu hal jang sangat penting 
sekali biarlah kita mau melihat arti jang rochani didalam ajat ini. 
Bilik Jaitu suatu tempat (ruangan) jang melambangkan hati kita.
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Mengapa Tuhan menjuruh kita untuk masuk didalam bilik dan 
menguntjikannja? Hal ini supaja pintu hati kita tertutup (terkuntji) 
untuk perkara2 duniawi. Dan kita mengadakan hubungan jang 
langsung kepada Bapa kita jang tiada kelihatan. Djadi hati kita dan 
pikiran kita djangar terpengaruh oleh keadaan sekeliling kita. Tetapi 
kita konsentrasikan seluruh pikiran kita kepada Allah. Dan 
bagaimanakah doa kita itu diluluskan? Biarlah didalam doa itu kita 
sungguh2 bergumul se-olah2 kita sedang masuk didalam suatu 
peperangan atau masuk kepada perkara2 jang kita doa kan itu.

Sebelum Tuhan Jesus disengsarakan dikaju salib, Tuhan Jesus 
mengalami sengsaraNja didalam pergumulan doaNja ditaman 
Getsemani Didalam doaNja sungguh2 Tuhan Jesus mengalami suatu
pergumulan jang amat sangat, se-olah2 sengsara dikaju salib sudah
Dia tanggung didalam doaNja. (Luk. 22:44).

Maka didalam ketakutan jang amat sangat, makin ber-sungguh 
hati Ia berdoa, sehingga peluhNja mendjadi Seperti darah menitik 
ke bumi. Didalam ajat ini dikatakan peluhNja mendjadi seperti 
darah. Darah melambangkan suatu pengorbanan jang tanpa pamrih 
didalam pergumulan Tuhan Jesus ini, Dia se-olah2 tidak tahan, sifat 
kemanusiaanNja timbul, ketakutan mengisi dirinja tetapi kita bisa 
melihat bahwa Dia semakin ber-sungguh2 berdoa. Setelah saat 
bergumulan berlalu Dia beroleh suatu kemenangan sehingga Dia 
menjelesaikan pekerdjaanNja dikaju salib, Didalam bergumulan 
doaNja Dia menjerahkan segala kehendak hatiNja kepada Bapa, 
sehingga Bapa melaksanakan kehendak hatiNja didalam penjaliban 
anakNja (penebusan).

Kuasa maut itu sebenarnja sudah dikalahkan waktu Dia bergumul 
ditaman Getsemani Maut sudah dikalahkan bahkan dilenjapkan (1 
Kor. 15:26).

Saudara2 pembatja jang kekasih, djadi njata buat kita didalam doa
kita harus sungguh2 bergumul sampai kita beroleh kemenangan. 
Didalam doa kita itu biarlah kita ,asuk kepada sdr2 jang kita 
doakan. Mungkin kita mendoakan orang sakit, biarlah kita se-olah2 
merasakan diri kita jang sakit dan menderita. Mungkin kita berdoa 
untuk orang jang susah dsb.nja. Biarlah kita merasakan atau men-
anggung beban mereka itu. Didalam menanggung beban ini, artinja 
bukan kita jang menanggungnja tetapi kita turut merasakan sebab 
Tuhan Jesuslah jang sudah menanggung segala beban kita itu.
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Mungkin kita mendoakan pelajanan kita atau daerah2 jang penuh 
kuasa2 kegelapan jang perlu kita doakan. Tetapi biarlah sungguh2 
merasakan bahwa didalam doa kita mengalami suatu peperangan, 
mungkin kita merasakan berat dan se-olah2 kita tidak tahan atau 
lemah dlm. doa itu. Tetapi biarlah kita ingat kalau kita berdoa 
didalam Roh, maka Roh Tuhan jang ganti bergumulan kita dan kita 
hanja merasakan kemenangan pada saat beban itu terlepas dan 
jakinlah bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan dan kita 
sudah menang.
Untuk sdr2 jang ingin senantiasa diteguhkan imannja didalam doa2

sdr berdoalah senantiasa di dlm. Roh (Eps. 6:18). Kalau kita berdoa 
di dlm Roh, kita akan rilex dan Roh Tuhan sendiri jang ada pada kita
jang akan menjampaikan doa 2 kita dengan keluh kesah nja 
dihadapan Tuhan (Rum 8:26). Bahkan di dlm ajat ini dikatakan 
bahwa Roh Tuhan menolong kita di dlm kelemahan kita.
Djadi didalam doa2 kita, kita akan dikuatkan oleh Roh. Dan Roh itu

akan membawa kepada kemenangan. Didalam doa kita biarlah 
senantiasa menurut kepada Roh dan memakai bahasa Roh itu 
(berkarunia Lidah). 
Karena karunia itu menguatkan iman kita (1 Kor. 14:4). Saja 

pertjaja djikalau sdr. senantiasa memp saktekkanajat ini, sdr. akan 
merasakan kemenangan dan kepuasan didalam pergumulan doa2 
sdr. kita tidak perlu menimbulkan sjak bagi orang lain dlm. 
melalukan hal ini, kita tjukup dengan per-lahan2 tidak perlu dengan 
suara keras bahkan tjukup dalam hati kita sadja. Dan disinilah kita 
beroleh kelepasan dari segala baoan2 kita.

Hal Jang Ke 2.
Doa didalam persekutuan Tubuh Kristus. Doa ini dilakukan didalam 

persekutuan orang2 sutji atau persekutuan orang2 jang sungguh2 
merasa mendjadi bagian Tubuh Kristus, dan didalam kebebasan Roh
Kudus. Sebelum persekutuan kita mengalami kesutjian dan tidak 
ada kebebasan Roh, doa kita itu se-olah2 tidak sampai kepada Bapa
(doa orang2 sutji besar chasiatnja Jakub 5:16).

Kita melihat perhimpunan orang2 sutji pada geredja jang mula-
mula di Jerusalem (kis. Ras. 4:23-31). Dalam fatsal ini 
ditjeriterakan bagaimana kuasa doa itu dialami oleh persekutuan 
tsb. sesudah para Rasul menerima penuangan Roh Kudus mereka 
dipakai untuk menjatakan kuasaNja. Banjak orang bertobat dan 
masuk mendja di satu persekutuan.
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Tiap2 hari mereka berhimpun dengan sehati kis.Ras. 2:42-47, 
sehingga kehidupan dan persekutuan mereka sungguh2  berkenan 
dihadapan Tuhan (ingat 1 Kor. 12:13). Kembali kepada Kis.Ras. 4 
didalam doa sidang Djemaat tsb. jang I memerlukan kesatuan hati 
dan sesudah itu paru mereka menaikkan doa2 kepada Allah. Dan 
dalam hal ini kita bisa melihat kenjataan dari doa2 tsb. dan 
demikian dlm. Fatsal2 berikutnja kita melihat banjak kuasa2 Tuhan. 
dinjatakan. Penkataan sehati banjak ditulis didalam fatsal ini, dan 
inilh..... …... …..gatan bagi kita.

Gaudara2 jang terkasih sudah kita berdoa sehati dengan saudara2 
lainnja? Biarlah kita mau memperkokoh persekutuan kita didalam 
RohNja djangan dengan usaha sendiri dan pikiran atau kepandalan 
kita, tetapi biarlah kita minta kepada Tuhan agar R..h..Nja jang 
mengadjarkun perkara2 ini dan mengerdjakan hal ini dalam hidup 
kita djangan manusia jang menguasai tetapi ….. Roh Tuhan ….. .

Bagi saudara2 jang rindu dalam hal ini, supaja doa kita dikabulkan,
bentukah persekutuan doa jang ada kehabasan Roh. DAN 
bersekutulah dengan sehati, djangan melihat ….. bela-kang kita 
masing2 tetapi biarlah kita mau melihat Tuhan Jesus didalam hidup 
kita masing2. Terlabih dalam masa kita menghadapi kedatangan 
Tuhan jang kedua kali ini, biarlah kita berdoa dengan sehati agar 
Tuhan mengadakan suatu kebangunan Rochani jang besar2an 
dinegarakita, terlebin diseluruh dunia. Bawalah hal ini didalam 
pengimulan doamu dan dalam persekutuan doamu dengan sehati. 
Maka saja pertjaja Djandji Tuhan akan. tjepat digenapi, RohNja 
akan ditjurahkan lebih dari apa jang dialami. Rasul2 atau sidang 
Djumaat jang mula2 di Jerusalem. HALELUJA.

Sekali lagi, perdoalah untuk hal ini Tuhun pasi menjatakan 
kemenanganNja.

Oleh: Kornelius D.S.

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

Duduk dengan tenang dibawah kaki Tuhan Adalah suatu hal
jang penuh rahasia Dimana saat2 itu Tuhan mentjurahkan
damai Dan sedjahteraNja seperti air jang sedang mengalir.

-----------------------------------------
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Kira2 sebulan jll., Tuhan memberi satu penglihatan kepada saja 
dan saja ingin membagikap, penglihatan ini kepada sdr.2 sekalian. 
Pada waktu pertama kali saja melihat penglihatan ini, saja melihat 
satu bidang tanah jang luas dan di-tengah2nja ada satu gunung 
jang besar. Pada puntjak gunung itu saja dapat melihat kemuliaan 
Tuhan. Dikaki gunung itu ada banjak orang dan saja dapat, 
mendengar umat itu berbitjara satu kepada jang lain. Mereka 
berkata: "Lihatlah tjahaja kemuliaan jang njata diatas gunung itu". 
Bukankah kemuliaan itu indah sekali. Kadang2 ada orang jg. 
berkata "Marilah kita mendaki gunung itu dan mehudju kepada kota
itu". Tetapi dengan tjepat orang jang lain menjuruh dia diam dan 
tidak boleh bitjara lagi. Orang itu diam. 

Lalu saja melihat seorang muda dengan pakaian jang bagus. 
Sebenarnja semua orang itu pakaiannja bagus. Tetapi pemuda tadi 
memandang keatas dan dia mendengar satu suara dari atas gunung
itu jang memanggil dia. Suara itu berkata kepada pemuda itu bahwa
“DIA” jaitu suara itu akan menolong dia (pemuda tadi). Dia mulai 
mempertjajai suara itu dan dia ingin untuk memberanikan diri 
mendaki gunung itu.

Hal pertama jang terdjadi ialah sepatunja sobek dan lepas, dia 
djatuh, badannja luka dan berdarah. Dia tidak mengerti dari mana 
datangnja tetapi ada seorang jang datang padanja. Orang itu 
mentjutjikan Kaki pemuda itu dan semua luka2nja. Sesudah itu 
pemuda itu disuruh oleh orang itu meneruskan perdjalanannja 
mendaki gunung itu. Ia mulai lagi mendaki dan ternjata bahwa, 
darah itu tambah lama tambah liar. Ada gua2 dan didalam gua2 itu 
ada binatang2 jang buas. Pada waktu itu pemuda itu sudah lemah 
dan sangat lelah. Binatang2 buas itu keluar mau menjerang dia. Dia
mengambil satu tongkat dan mulai mengusir mereka. Tetapi dia 
tidak bisa. Binatang2 itu mau membunuh dia.
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Tetapi tiba2 ada seekor singa keluar dan mengaum. Dia tidak tahu 
dari mana singa itu, tetapi singa itu muntjul tiba2 dan menakutkan 
binatang2 buas jang lain itu sehingga mereka lari.

Pemuda itu tidak bisa mengerti hal ini, karena singa itu jang telah 
menjelamatkan dia. Dia mendaki gunung lagi. Dia terus berdjalan 
sampai dia lelah sekali. Sering kali dia djatuh dan harus merangkak 
keatas. Achirnja dia djatuh dan tidak bisa bangun lagi.

Pada saat itu ada seekor lembu jang besar muntjul, dan dia tidak 
tahu dari mana lembu itu. Dengan tenaga jang ada padanja dia naik
keatas lembu itu. Lembu itu mengangkat dia naik gunung itu dia 
merasa tenaganja kembali sedikit dan lembu itu menjuruh dia tetap 
mendaki gunung itu. Dia berdjalan lagi dan tiba ada satu djurang 
jang besar. Dia turun kedalam djurang itu dan mau menjeberang, 
tetapi djurang itu ditutupi oleh satu batu jang besar. Dia tidak bisa 
mengerti, bagaimana dia bisa naik dan lewat batu jang besar itu. 
Dia tidak bisa mendaki batu itu dan pada samping2-njapun tidak 
bisa. Dia tidak berani untuk kembali, karena dia telah disuruh 
mendaki gunung itu dan dia takut bahwa, djika dia harus tinggal 
disana dia akan mati kelaparan. Dia memandang keatas batu itu 
dan dia melihat seekor burung jang besar. Dia tidak kenal burung 
itu, tetapi burung itu terbang dan turun disampingnja. Ternjata. 
burung itu adalah burung Garuda jang sangat besar. Dia naik keatas
garuda itu, lalu garuda itu terbang serta mengangkat dia melintasi 
batu jang besar itu.

Dari tempat itu dia dapat melihat benteng2 kota jang diatas 
gunung itu. Hatinja terharu melihat kota itu. Dia mulai lari dan 
tibalah dia pada pintu gerbangnja, tetapi pintu itu tertutup. Dia 
tidak mengerti mengapa pintu gerbang itu tertutup, karena suara 
jang dia dengar itu tadi telah menjuruh dia naik dan datang pada 
kota itu. Dia tidak mengerti, dia melihat pakaiannja semua sobek2 
dahulu pakaiannja bagus sekali, tetapi sekarang semuanja robek2. 
Bahkan tidak memakai sepatu. Dahulu dia sebagai seorang pemuda 
jang kuat sekali, tetapi sekarang dia kurus dan lemah sekali. Dia 
berlutut dan menangis, karena dia tahu bahwa pintu gerbang itu 
tidak akan terbuka. Dia berseru kepada suara jang telah dia dengar 
dibawah tadi. Dia berkata: "Mari, bukalah pintu bagi saja, karena 
engkau jang telah memanggil aka. Dia berkata lagi, bahwa saja 
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tahu bahwa saja tidak lajak untuk masuk didalam kota jang indah 
ini, tetapi engkau telah memanggil aku."

Pada saat dia berdiri, pintu gerbang itu mulai terbuka. Dia melihat 
"Kemuliaan" jang indah sekali didalam kota itu. Pada saat itu dia 
merasa takut sekali, karena dia mengetahui didalam hatinja, bahwa 
dia tidak lajak untuk masuk didalam kota itu. Perasaannja sekarang 
lebih hebat, karena dulu dia tidak melihat "Kemuliaan" itu. Tetapi 
suara itu berkata kepadanja dan mengadjak dia masuk kedalam 
kata itu.

Dia masuk kedalam kata itu. Pada saat dia masuk kota itu ada 
sesuatu jang luar biasa jang terdjadi. Dia tidak melontjat masuk, 
tetapi dia berdjalan dengan tenang. Pada waktu dia masuk, pakaian 
nja jang robek2 itu berubah mendjadi satu djubah jang indah sekali.
Dia sudah gemuk lagi dan kuat seperti dulu. Ia merasa bahwadia 
lebih kuat dari pada dulu.

Waktu itu datanglah seorang kepadanja berpakaian putih dan 
memimpin dia masuk kedalam satu ruangan. Didalam ruangan itu 
ada satu gulungan kain jang besar sekali. Kain itu dari emas. Orang 
jang tadi mengambil kain itu dan memotongnja dengan gunting. Di-
suruhnja, pemuda itu memakai kain jang dari emas itu. Pemuda itu 
menurut apa jang dikatakan oleh orang jang berpakaiail putih itu.

Kemudian dia dibawa, oleh orang tsb. masuk kedalam satu 
ruangan jang lain, dan disitu dia melihat satu "Zirah" dari emas. 
Orang jang berpakaian putih tadi menjuruh permuda itu memakai 
"Zurah" itu. Dia tidak bisa pertjaja tetapi dia mengangkat pakaian 
itu dan dia melihat. Pada saat dia melihat nampak olehnja, bahwa 
namanja diukir pada Zirah itu. Dia bertanja kepada orang itu 
"mengapakah nama saja terukir disini?" Orang itu mendjawab: 
"Badju ini sudah lama dibuat dan disiapkan bagi kamu". Orang itu 
menjuruh dia memakainja.

Orang itu membawa dia masuk kedalam suatu ruangan jang lain 
lagi. Disini ada sepasang sepatu. Didalam ruangan ini tidak ada 
sesuatu barang jang apapun jang lain. Disitu dia me1ihat sepasang 
sepatu sadja. Dia disuruh memakainja. Dia tidak mengerti, tetapi 
dia pakai sepatu itu karena sudah …. dia tidak memakai sepatu. 
Sesudah itu dia dibawah keruangan jang lain lagi. Didalam kamar ini
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dia melihat satu perlaai jang besar. Perisai itu bertjahaja sekali 
sehingga ia tidak berani memandangja. Sebelum orang itu 
menjuruh dia mengambil perisai itu, dia memberi satu keterangan. 

Dia berkata "Ber-hati2 lah dengan perisai ini. Engkau akan 
memerlukan perisai ini lebih dari perlengkapan2 jang lain jang telah 
Kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu pakailah perisai ini dengan 
kasih. Pemuda itu mengambilnja, Tatu ia dibawa keruangan jang 
lain. Didalam ruangan ini, diatas satu standart ada sebuah 
Ketopong. Pertama kali pemuda itu bimbang kalau2 tidak tjotjok 
besarnja. Tetapi kebimbangan ini hanja sebentar sadja. Orang itu 
menjuruh dia mengambil dan memakai ketopong itu karena sudah 
lama dibuatnja. Dia mengambilnja dan heran karena ketopong itu 
tjukup untuk dia. Pada saat itu dia menganggap bahwa dia sudah 
tjukup dilengkapi dengan sendjata2. Tetapi orang jang berpakaian 
putih tadi berkata "Belum, belum selesai."

Dia meresa tidak ada sesuatu jang akan melukai dia, karena dia 
memakai sandjata2 jang tjukup lengkap. Tetapi orang jang 
berpakaian putih itu menjuruh dia mengikuti lagi. Dia  dibawa 
kesustu ruangan, dimana didalam ruangan itu ada satu pedang jang
besar ia berkata: "Pedang ini untuk menjerang musuh2." Alat2  jang
lain telah melengkapi engkau untuk melindungi engkau, tetapi 
pedang ini untuk menjerang. "Dia disuruh berdjalan sampai. 
undjung ruagan jang pandjang itu. Dia berkata: "Disitu engkau akan
menemui satu pintu. Pada saat engkau membuka pintu itu, engkau 
akan menghadapi Radja dari kota ini. "Pada saat ia membuka pintu 
ia melihat satu "Kemuliaan jang amat besar." Disitu dia berdiri 
dihadapan satu tachta jang amat besar. Radja ini berbitjara kepada 
dia. Pada saat radja itu berbitjara, hati pemuda itu gentar.

Radja itu memberi satu pesan kepada dia: "Pergilah Engkau, Dan 
Taklukan Segala Perkara Dibawah Kakiku. Aku Telah Memerikan Ke-
Padamu Segala Perlengkapan Jang Engkau Perlukan. Pergilah 
Sekarang Dan Berperanglah Untukku. Aku Telah Memberikan 
Kepadamu Segala Sesuatu Jang Enkau Perlukan Untuk Menang. 
Pergilah Sekarang, Djangan Tinggal Disini. Pergilah Sekarang."
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Pemuda itu lari keluar dari kota itu, karena dia tahu bahwa dia 
harus berbuat apa jang disuruh oleh radja.

Biarpun kota itu indah sekali, dia tidak memikirkan hal itu, karena 
RADJAnja telah memberi pesan kepadanja. Dia mulai turun gunung 
itu. Pada saat itu segala binatang2 jang buas itu menjerang dia dan 
mau membunuh dia. Pada saat ini tidak ada siaga lagi, tetapi dia 
pegang perisai itu dan memakai pedang itu dan dia mulai 
membunuh semua binatang2 jang buas itu. Segala sesuatu jang 
djahat dipegunungan itu dibunuh semuanja, dia turun umat jang 
besar dikaki gunung itu. Dia berkata kepada mereka itu: “Naiklah 
kegunung ini, karena tidak ada suatu apapun jang perlu engkau 
takuti. Segala sesuatu jang berbahaja telah mati.” Umat jang banjak
itu mulai mendaki gunung. Pada saat penglihatan ini selesai maka 
semuanja telah berada didalam kota itu.

Keterangan Menurut Ilham Roh.

Tanah ialah :  Dunia ini.
Gunung ialah:  Gunung Zion.
Kota ialah :  Kota Jerusalem Baru,
Orang banjak:  Geredja Tuhan.

Pada saat ini geredja2 melihat gunung itu, tetapi mereka tidak 
barani mendakinja. Di-tengah2 umat itu ada orang jang berkata:

 "Mari kita mendaki gunung."

Tetapi orang2 jang lain didalam geredja itu menakutkan dan 
memadamkan semangat mereka. Tetapi pada suatu saat ada 
seorang muda, jang berani dan kuat. Inilah anak laki2 jang 
dibitjarakan didalam wahju 12:1-9. Anak itu telah mendengar 
SUARA TUHAN. Tuhan telah mengadjak kita untuk mendaki sampai 
kepuntjak gunung itu. Kita harus mendengar suara Tuhan. Kita tahu
bahwa, ketika dia harus mendaki gunung itu dia harus menghadapi 
binatang2 jang buas itu, dia tidak bisa mengalahkan tetapi singa itu 
datang. Untuk pendjelasannja: Jeheskiel 1:

Disini Jehezkiel melihat satu penglihatan dari Kemuliaan 
ALLAH. Dia melihat 4 zat jang hidup ajat 10:
Satu zat bermuka 4. Muka2 itu sama dengan binatang2 jang 
menolong anak muda itu jang mau mendeki gunung. Inilah 
satu oknum mukanja 4.
4 Zat itu ialah seorang jaitu: TUHAN JESUS KRISTUS.
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Seringkali didalam pengalaman Kristen kita, kita tidak ada 
kekuatan lagi untuk madju, tetapi Jesus jang dipilih dilambangkan 
sebagai lembu itu atau seperti hamba dari pada manusia telah 
datang dan mengangkat kita. Didalam Indjil Jahja, Jesus 
dilambangkan sebagai burung Nasar. Dimana dia dapat terbang dan 
mengatasi segala keadaan. Sering kali kita tidak bisa mengatasi 
perkara2 dan keadaan2 serta djalan keluar dari persoalan2 kita. 
Tetapi Jesus telah mengangkat kita lebih tinggi dari persoalan2 itu. 
Kami jang didalam persekutuan ini sudah dipanggil untuk mendaki 
gunung itu dan kami sudah mulai mengalami udjian2 jang dialami 
oleh pemuda didalam penglihatan itu. Tetapi sudah dekat saatNja 
Jesus akan menjuruh kita lari dan masuk kedalam kota jang indah 
itu. Mazmur 20:2
Pada saat pemuda itu masuk didalam kota Jerusalem baru itu, dia 

telah diberi satu djubah putih dan bersih. Didalam kota ini ada satu 
kesempurnaan, jaitu Kesempurnaan keelokan.
Pemuda itu pakaiannja robek, sebelum dia masuk didalam kota ini 

dia harus disempurnakan. Kesempurnaan itu tidak terdjadi sebelum 
dia masuk atau sesudah dia masuk, tetapi sementara. dia mau 
masuk didalam pintu gerbang itu. Beberapa menit sebelum pintu itu
terbuka, dia ditanah dan menangis. Dia merasa ketjewa tidak bisa 
masuk didalam kota jang indah itu. Sering kali kita merasa demikian
bahwa kota jang demikian Kudus, tidak ada seorang jang dapat 
sampai kesana. Hati kita bersaru kepada Tuhan supaja Tuhan 
menolong kita. Sebelum kita masuk didalam kota itu, kita harus 
sempurna, tetapi Tuhan jang bisa berbuat hal itu. Ruangan 2 dan 
sendjata2 jang terdapat didalamnja, terdapat didalam- Epesus 
6:10-17.
Tuhan ingin Kita memakai selengkap sendjataNja, supaja kita 

disiapkan utk, berperang dengan segala kuasa2 kegelapan jang ada 
diatas pegunungan itu. Gunung Zion itulah satu tempat jang sutji.  
Tetapi ada kuasa2 kegelapan ditempat-tempat jang tinggi. Hal itu 
bertentangan dangan Allah. Tuhan sutji adanja dan Tuhan 
menghendaki supaja gunung itu sutji. Pada saat pemuda itu 
mendaki gunung itu, dia tidak sanggup menjutjikan gunung itu, 
karena dia belum dibri sendjata2 Allah. Kita ketahui bahwa singa itu
datang dan mengaum. Binatang2 itu diusir untuk sementara, tetapi 
binatang2 itu tidak dibunuh. Inilah pengalaman kita didalam 
kekristenan kita. Mungkin kita bisa menjerang setan sedikit dan 
untuk sementara mungkin dia tidak akan mengganggu lagi. Tetapi 
kita belum sungguh2 menaklukkan dia dengan kuasa Tuhan.
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Geredja pada umumnja sampai sekarang ini belum ada sendjata2 
ini. Di dalam Alkitab, geredja dilambangkan sebagai seorang 
perempuan dan sendjata2 itu bukan untuk orang perempuan 
melainkan untuk orang laki2. Oleh sebab itu pada umumnja 
geredja2 belum dapat memakai selengkap sendjata itu. Seorang 
laki2 jang harus memakai sendjata itu. Sebab itu dari dalam 
Jerusalem baru itu Tuhan memanggil seorang, pemuda. Mazmur 
87:5-6 didalam bahasa Inggrisnja dikatakan bahwa: Tuhan akan 
membuang mereka itu apabila disuratkan segala bangsa, sambil 
seorang laki2 sudah didjadikan disana. Ketika pemuda itu mendaki 
gunung itu dia hidup setjara djasmani. Ia tidak hidup setjara rochani
dengan sempurna. Orang ini dilahirkan dari dalam Zion. Dia 
menerima Rochaninja didalam kota Allah, didalam kota. Jerusalem 
baru itu. Ingatlah bagaimana dia dapat menerima kebidupan jang 
baru itu. Epesus 6:14. Sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap, 
dengan pinggangmu berikatkan perihal jang benar. Didalam ruangan
jang pertama ada kain dari emas. Kain dari emas itu dipotong 
dengan gunting dan dia disuruh mengikat pinggangnja dengan kain 
itu. Kain itu hanja satu gulungan. Karena Jesus Kristus hanja satu 
dan Dialah kebenaran. Pinggang kita mau diikat dengan Dia jaitu 
dengan Kebenaran.
Sendjata jang kedua jang diberikan kepadanja ialah: Zirah 

Kebenaran. Orang ini telah disempurnakan, karena dia telah 
menerima djubah jang putih itu. Tetapi djubah putih tidak akan 
melindungi orang didalam peperangan. Tidak tjukup kita hanja 
disempurnakan kesutjian kita oleh darah Jesus. Kita membutuhkan 
sesuatu untuk melindungi kita mudah sekali kita mendjadi 
sempurna didalam Jerusalem baru itu. Tetapi kalau kita masuk 
didalam peperangan dengan kuasa2 kegelapan, kita memerlukan 
sesuatu untuk melindungi kesempurnaan itu. Sebab itu Tuhan 
memberikan kepada pemuda itu satu badju Zirah kebenaran Allah.
Ketiga: Sepatu jaitu Indjil perdamaian, karena didalam orang 

Kristen sebenarnja harus ada satu sedjahtera jang belum pernah 
dialami sebelumnja. Selandjutnja: Perisai jaitu Iman. Ada satu 
peraturan jang kusus diberikan untuk perisai itu.
Epesus 6:16 senantiasa memegang perisai jaitu Iman.

Maka dengan dia itu.....
Djubah putih itu tidak tjukup untuk melindungi pemuda itu. Demi-

kian djuga badju Zirah itu tidak tjukup. Dia memerlukan perisai itu, 
karena kita memerlukan perlindungan dari pada perisai iman itu. 
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Zirah itu hanja melindungi dada sadja; tetapi panah dari pada satan
itu dapat kena bagian badan jang lain. perisai itu dapat melindungi 
seluruh badan, ketjuali kepala. Oleh sebab itu untuk kepala kita 
membutuhkan ketopong keselamatan itu.
Pemuda itu berkata: Bagaimana kalau tidak tjukup ketopong itu 

demikian diperbuat geredja dengan keselamatan jang dari pada 
Allah. Geredja tidak pertjaja akan keselamatan jang total. Kita me-
merlukan keselamatan jang total jang sepenuhnja supaja didalam 
kehidupan kita, tidak ada sesuatu apapun Jang djelek. Dengan 
menerima segala sandjata ini pemuda itu menganggap bahwa dia 
sudah siap dan tidak ada sesuatu apapun jang dapat mengganggi 
dia. Kalau Tuhan sudah memberi kepada kita lima perkara2 ini 
kepada kita, djangan kita anggap bahwa kita sudah tjukup. Tetapi 
didalam rentjana Allah kita belum tjukup. Kita tidak tjukup hanja 
mempunjai perlindungan sadja. Jon Harvey berbitjara tentang Tuhan
menakilukkan segala perkara dibawah kakiNja. Jesus ingin memakai
anak laki2 ini jaitu Kaum jang telah dipilih dan sedang disediakan 
Tuhan pada achir zaman ini. Dia mau memakai anak ini untuk 
menaklukkan segala perkara dibawah kakiNja. Dia ingin supaja anak
ini masuk didalam peperangan Rochani. Untuk masuk didalam 
peperangan ini kita memerlukan Pedang jaitu Firman Allah. Karera 
didalam Firman Allah ada segala sesuatu jang kita perlukan.

Wahju 12:1-9
 ajat 2:  Orang perempuan melambangkan geredja.

Dia didalam sakit mau beranak dan dia mau melahirkan 
seorang anak laki2.

    ajat 5: Dia memperanakkan seorang anak laki2 dan anak itupun 
disambar dan dibawa kepada Allah kepada arasjNja.
Pemuda jang didalam penglihatan itu dia diangkat oleh 
Jesus. Dia tidak dapat dengan kekuatannja sendiri untuk 
mendaki gunung itu.

    Ajat 7: Disurga ada perang pada saat anak itu diangkat masuk 
kedalam surga, dan pada saat itu ada peperangan disurga 
dan setan itu didjatuhkan.

Radja itu menjuruh hambaNja keluar dan berperang. Demikianlah 
djuga anak laki2 ini akan keluar dan dia akan mendjatuhkan 
musuh2 itu. Didalam penglihatan anak itu membunuh segala 
perkara2 jang. ada digunung itu. Gunung itu melambangkan surga, 
dan didalam peperangan itu gunung itu disutjikan. Tetapi dunia jang
mengelilingi geredja itu masih ditjengkeram oleh setan, tetapi anak 
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laki2 itu menghadapi geredja dan dia menjuruh mereka naik gunung
itu dan masuk didalam Kemuliaan. Anak laki2 ini akan memberi 
kemenangan kepada geredja dan membawa geredja itu naik kepada
kesutjian Allah. Tuhan telah memanggil kita didalam persekutuan ini
untuk mendaki gunung jang sutji itu, untuk mentjapai  kesempurna-
an dan masuk didalam satu taraf jang baru didalam Dia. Kita harus 
mendengar suaraNja dan mendaki gunung itu. Kita harus datang 
dihadapan pintu gerbang itu dan merendahkan diri dihadapanNja 
dan berseru didalam hati kita untuk mentjapai Kesempurnaan. Kita 
harus sadar bahwa tidak ada sesuatupun pada kita jang dapat 
dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita sendjata2 
jang baru. Perkara2 Tuhan akan memberikan pembaharuan didalam 
kita. DAN perkara2 jang baru itu jang akan kita pakai dan sesudah 
itu Radja itu akan mengutus kita keluar dan kita akan menang. 
Singa dan binatang2 jang lain itu tidak menolong dia lagi pada 
waktu dia turun, karena dia tidak memerlukan pertolongan itu lagi. 
Binatang2 itu melambangkan Jesus, tetapi anak laki2 ini akan satu 
dengan Jesus. Tuhan Jesus dengan dia mendjadi satu. Inilah 
tjaranja untuk mentjapai kemenangan. Jesus telah memanggil kita 
untuk mendjadi satu dengan Dia, jaitu satu dengan Sang Radja. Dia
telah memanggil kita, tetapi kita tidak bisa berbuat demikian 
dengan usaha kita sendiri.
Kerinduanku ialah, bahwa kita akan mendjadi satu dengan Jesus.

disampaikan oleh: 
Kim Thomas H. dlm. L.B.C.

Pengumuman
Perlu kami beritahukan kepada saudara2 sakalian bahwa kami dari 

Jajasan "Djalan Sutji" saat ini baru sadja membentuk dua team 
jaitu: I. Team Api Menjala.

2, Team 'Djalan Sutji.
Adapun fungsi dari team tsb, sebagai berikut :
1.Team Api MenjaIa, Keluar dengan pimpinan Roh Kudus untuk 

mengadakan Kampanje pengindjilan dan Kesembuhan Ilahi
2. Team Djalan Sutji, tudjuannja untuk melajani didalam Geredja2 

tentang Baptisan Rohul Kudus, membawa Geredja2 kepada 
kedewasaan dan untuk membantu dgn. follow-up dalam kampanje2 
pengindjilan.
Saudara.2 sekalian kedua Team ini bersedi2, untuk melajani 

dimana sadja, tidak memandang aliran Geredja. Adapun tjara untuk
mengundang kedua team tsb. sebagai berikut:  Mengadjukan surat 
permohonan kepada J.P.I. Djalan Sutji P.O. Box 2 Malang.



Surat permohonan tsb. akan kami doakan, dan djikalau ada 
kesaksian Roh dari Tuhan untuk rentjana tsb. maka kami akan mulai
melajani baik dipelajanan kampanje atau pelajanan di Geredja2. 
Surat permohonan tsb. akan karoi balas mengenai dilaksanakannja 
atau tidak.
Sekianlah pengumuman kami, biarlah kiranja Tuhan memberkati 

dalam rentjana ini. Berdoalah buat kami.
J.P.I. Djalan Sutji,
P.O. Box 2 Malang

Mendemontrasikan - Jesus KuasaNja - Kesaksian
Dari Team Youth For Christ Maluku jang melajani kampanje 

kesembuhan Ilahi dalam bulan2 Mei dan Djuni 1971 jll.,  diseluruh 
EX. Karesidenan Madiun. Disini kami tidak bisa memuat seluruhnja 
hasil dari pelajanan2 tsb., tetapi hanja beberapa jang bisa, kami 
muat melalui madjalah ini. Tetapi biarlah melalui kesaksian ini sdr. 
merasa didoroug madju kedepan untuk pekerdjaan Tuhan.
Kebaktian di Wali kukun mulai tgl. 24-26 Mei 1971.
Disponsori oleh gabungan geredja2 PanteKosta dan G.K.D.W. di 

Walikukun, Tempat kebaktian dilapangan terbuka dimulai setiap 
djam 4 sore. Setiap sore djam 4, ber-dujun2 orang datang 
kelapangan, antara 3000 sampai 4000 orang dengan membawa 
orang2 sakit dari berbagai penjakit antara 750 sampai 1000 orang 
jang sakit.
Sesudah indjil diberitakan dan mengundang orang menerima Tuhan

Jesus, maka terdapat kira2 1000 sampai 1500 orang jang mengaku 
dan menerima Tuhan Jesus Kristus dihadapan umum sebagai 
djuruseel lamat mereka. Sesadah itu baruleh orang2 sakit didoakan,
Pudji Tuhan sekitar 100 sampai 150 orang saat itu djuga 
disembuhkan oleh Tuhan Jesus Kristus dari ber-bagai2 penjakit.
Satu hal jang Tuhan kerdjakan pada hari kedua ialah tgl. 25 Mei 

1971 djam 4 sore sementara kebaktian mulai maka hudjan lebat 
….... seketika; itu djuga kami berdoa memohon kepada Tuhan 
mengangkat itu hudjan keluar lapangan, Halelujah Tuhan berbuat 
seperti jang kami mohon, sehingga hudjan itu diangkat keluar 
lapangan (dalam lapangan teduh dan matahari memantjarkan 
tjahajanja).
Sehingga kebaktian berdjalan baik, dan sesudah selesai kebaktian 

maka hidjanpun turun laksana air ditjurahkan dari langit. Pudji 
Tuhan bahwa Tuhan selalu menjertai anak2Nja jang sungguh2 
berserah kepadaNja, Halelujah.
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Kebaktian di Stadiun Wilis Madiun Tgl. 3-6 Djuni 1971.
Hari pertama pengundjung kira2 3500 sampai 4000 orang, 

diantaranja banjak orang sakit jang dibawa Kelapangan tsb. pada 
waktu itu seorang sakit jang parah dipikul dengan velbed dan 
diletakkan dimuka podium. Kami berdoa agar Tuhan mempermuli-
akan nama anakNja Jesus Kristus jang kami beritakan, Pudgi Tuhan 
damentara itu sdr. Johny Luhukay membawa Firman Tuhan dia 
digerakan Tuhan turun dari podium dan berlari menudju …..g sakit 
itu lalu dia berdoa dengan or.ang sakit itu dan saat itu djuga Tuhan 
Jesus menjembuhkan orang sakit itu dan dia bangkit berdiri dari 
tempat tidurnja lalu ber-lari2 keliling muka podium sambil me-
mudji2 Tuhan Jesus Kristus Halelujah.
Kemudian sdr. Johny Luhukay naik lagi keatas podium untuk 

melandjut-kan firman Tuhan, dan pada saat itu djuga orang2 sakit 
jg. melihat mudjidjat itu langsung dibangunkan imannja dan 
menerima kesembuhan semasih mendengar firman itu. Halelujah 
(Maz. 107:20).
Pada hari jang kedua orang jang datang lebih kurang 8000-10000 

orang jang datang. Dan kira2 2500 sampai 3500 orang jang 
menerima Tuhan Jesus mendjadi djuruselamat dan sekitar 200-300 
orang disembuhkan dari ber-bagai2 penjakit.
Sekianlah kesaksian kami kiranja dengan kesaksian2 dari 

pekerdjaan Rohul Kudus jang memakai kami sebagai salurannja 
untuk melaksanakan perintah Tuhan guna memberitakan firmanNja 
ini dapat mendorong semua geredja2 dan umat2 Tuhan untuk 
melihat djauh kemuka keladang Tuhan jang luas itu serta 
meninggalkan segala pertentangan2 jang sebetulnja tidak perlu. 
Biarlah kita bahu membahudan doa mendoakan, ampun 
mengampunkan, maaf memaafkan satu dengan jang lain, karena 
kita semua satu keluarga besar didalam Tuhan Jesus Kristus (batja 
1 Petrus 2:9-10). 
Saudara2 jang kekasih dalam Tuhan Jesus Kristus permohonan 

kami dari jajasan adalah supaja sdr.2 berdoa buat pekabaran Indjil 
ditanah air kita Indonesia ini, dan supaja Tuhan memakai putra-
putri Indonesia untuk melaksanakan tugas dari Tuhan menjelam-
atkan bilangan jang sudah ditentukan oleh Tuhan. AMIN.

Hormat Kami,
D. Luhukay.

J.P.I.S. Gideon.
Djl. Said Perintah 22 A.
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KESAKSIAN

Sedjak tahun 1961 saja mau menerima Jesus dalam hati saja, dan 
pada saat itulah saja mulai merasakan Api Menjala dalam hidup 
saja. Maka terdjadilah pergolakan besar di-tengah-2 keluarga kami, 
di-tengah-2 anggota-2 geredja kami jang lama dan kepada semua 
kenalan-2 djuga dengan famili-2 kami. Semua ini mengatakan 
bahwa saja telah gila karena saja menerima Api Roh Kuaus jang 
membakar hidup saja dengen sangat luar biasa. Djuga istri saja 
sampai kurus memikirkan saja terlebih mendengar dari kata2 orang 
dan anggota-2 geredja, sebab saat itu saja adalah seorang 
pengerdja digeredja saja jang lama itu. Mereka mengatakaan kami 
pasti bantjur terlebih dalam perusahaan kami, djuga 2 orang dari 
anak saja jang sudah dewasa dan jang sekarang ini anak pertama 
ikut Team Djalan Sutji ini dan adiknja laki-2 saat ini sedang beladjar
diSeminari Bethel Djakarta, kedua ini mendjadi sekata dengan 
ibunja untuk melawan saja. Meskipun semua membentji saja tapi 
saja selalu membawa didalam doa agar keluarga saja djuga ikut 
merasakan Api Rohul Kudus itu. Ternjata sekarang semua keluarga 
saja sudah menerima Jesus djadi Djuruselamatnja, 

Kami sekeluarga ada 9 orang dan 7 orang telah menerima 
kepenuhan Rohul Kudus.

Setelah saja menerima Madjalah Api Menjala ini, saja sangat 
senang hati dengan berita-2 ladang Tuhan, dan semuanja terkenang
kembali dalam hidup saja. Dan saja mohon ajar anggota team Api 
Menjala ini mendoakan kami sekeluarga agar dapat mendjadi alat 
dalam pekerdjaan Tuhan jang besar itu, jang mana teleh 11th ini 
kami melasakan. Djuga saja tidak lupa mendoakan bahwa achir 
tahun ini ada beberapa dari team Djalan Sutji akan menindjau ke-
Sumatra dan pertjaja bahwa Tuhan bererta dan memimpin dalam 
perdjalanan hamba-2Nja sampai ke Sumatra nanti.

Pada tgl. 29 Djuni 1971 jll. Saja mengalami kebesaran Tuhan 
dimana sewaktu kami melajani di Padang Sidempuan / Tapanuli, ada
satu setan djahat dalam diri saja, tetapi setelah humba Tuhan K. 
Sihombing mempraktekan tjara jang beliau alami di Nongkodjadjar 
dulu, kami semua jang berkumpul / berbakti penuh dengan Roh 
Kudus dan saat itu djuga saja dipenuhi Rohul Kudus kembali jang 
mana telah lama saja tidak alami dan saat itu djuga setan jang 
sudah .. tahan ….... ….. ….. saja itu keluar oleh kuasa Rohul Kudus 
dan saat ini saja telah sehat kembali.
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Saja pertjaja doa anak-2 Tuhan buat kami sekeluarga telah Tuhan 
dengar dan Tuhan selalu beserta kita.

Terpudjilah nama Tuhan sekarang sampai se-lama-2 nja AMIN.

A. Sihombing
P. Siantar.

Mana jg Terhilang

Gerakan Pentakosta ialah suatu kuasa jang besar dan hidup 
diseluruh dunia Kristen. Pengaruhnja diakui oleh pemimpin2 geredja
diseluruh dunia. Pada hari2 jang terachir ini Roh Kudus sedang 
bekerdja dengan kuasaNja untuk menetapkan kembali didalam 
geredjaNja segala semangat dan kehidupan seperti jang telah 
dinjataken pada abad jang pertama. Pada abad ke 19 banjak orang 
mulai mentjari dan mengalami sekali lagi kelahiran baru jang 
sungguh2 banjak orang mengalami keselamatan dari Tuhan Jesus 
setjara baru dan hidup. Demikianlah djuga pada masa ini telah 
terbit suatu perkembangan baru dari pengalaman Pentakosta seperti
apa jang telah dialami pada abad jang I dalam kehidupan orang 
Kristen jang ditjeritakan didalam kissah Rasul2.

Gerakan Roh Kudus ini sudah disiapkan selama 2000 th., dan 
sekarang mulai dinjatakan diseluruh dunia. Orang2 nja telah dibuka 
mata Rochaninja untuk melihat dan mengerti perkara2 ini, meman-
dang dengan merasa heran kepada segala gerakan ini dimana Tuhan
menggenapkan segala sesuatu jang telah diselamatkan dalam 
nubuatan2 didalam perdjandjian lama dan perdjandjian baru.

Allah bekerdja tjepat pada masa ini menurut rentjanaNja, untuk 
membawa zaman ini kepada hari kiamatNja dan untuk menetap kan
KeradjaanNja didunia ini dan untuk menaklukan segala sesuatu 
dibawah kakiNja didalam anakNja Jesus Kristus. Dimana2 Tuhan 
sedang memilih orang2 Kristen menurut rentjanaNja, Orang-2 
sedang menerima Baptisan Roh Kudus, dan dipimpin Jesus sendiri 
jang mendjadi teladan anak, orang-2 itu ditundjukkan wahju-2 jang 
mendalam dari isi Alkitab jang sampai saat ini telah tersembunji dan
hanja dimengerti oleh 1000 orang jang terpilih sadja.

Sementara manna jang tersembunji dari Firman sedang dinjatakan
oleh Ron Kudus, ada djuga suatu gerakan di-tengah-2 golongan 
Pentakosta jang tidak dapat dipadamkan. Biarpun ditjap salah 
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penjesat mundur dll., tetapi banjak orang ini mendengar suara  
Tuhan. Orang2 ini memisahkan diri dari KeKristenan jang setjara 
tradisionil, sadja. Mereka menjendiri untuk menjelidiki Alkitab dan 
mendengan suara Tuhan. Untuk mengerti rentjanaNja pada achir 
zaman ini. Mereka mengerti bahwa Tuhan-sedang berbuat sesuatu 
jang baru pada hari-2 ini dan mereka menjadari bahwa segala 
rentjana manusia dan organisasi jang lama tidak dapat mentjapai 
rentjana Allah untuk hari-2 dan bulan-2 dan tahun-2 jang akan 
datang kelak. Karena diseluruh dunia akan datang kelak kagelapan 
jaug dahsjat jang melebihi segala sesuatu jang telah dialami 
sebelumnja. Pada masa jang gelap itu geredja-2 jang biasa dan 
tradisionil tidak akan diperbolehkan untuk memberitakan Indjil.

Sebagai persiapan untuk massa itu Tuhan telah mulai menjiapkan 
satu umat jang dapat diumpamakan seperti Jusuf, jaitu jg. 
menjimpan bekal-2 Rohani supaja siap untuk menghadapi 
kelapakan jang akan datang jaitu kelaparan Firman Tuhan. 

Umat ini akan dipakai untuk memberi makan kepada domba-2 
Tuhan pada waktu setiap geredja sudah ditutup dan setiap mimbar 
dihentikan. Kalau sudah genap waktunja, umat anak2 Allah jang 
telah didewasakan dalam Roh Kudus oleh udjian-2 pada masa 
kesukaran-2 itu sehingga mereka dapat bangkit berdiri dan 
membuang kegelapan karena sifat Kristus jang ada pada mereka 
itu. Umat ini jang pada saat itu telah mendjadi Tubuh Kristus jang 
dewasa, berpakaian kebenaran dan kuasa kebangkitanNja, akan 
mengalahkan segala penguasa penguasa dan peng-hulu-2 dunia ini,
dan melemparkan penguasa-2 itu didalam lobang jang tidak terduga
dalamnja. Keradjaan jang baru akan ditetapkan, pemerintahan akan
diserahkan kepala Tubuh Kristus, dengan Jesus sebagai kepalanja.
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PILIHAN MANUSIA DAN PILIHAN ALLAH.
Suatu gambaran kehidupan manusia jang tepat jaitubagaikan 

seekor tikus mondok (tikus-mol) adalah merupakan machluk jang 
tidak dapat memandang djauh. Ia adalah sedjenis binatang jang 
paling sukar merangkak didalam tanah. Ia tdiak gemar akan 
perkara-2 jang dilangit. Bagaikan manusia jang tidak suka dan tidak
gemar perkara-perkara jang diatas atau jang Surgawi. Ia tidak 
pernah keluar untuk me-mudji-2 bintang dilangit, melainkan 
merangkak djauh ke-dalam tanah untuk mentjari barang jang dapat
dilulurnja. Bagaikan manusia didunia fana ini jang hidupnja hanjalah
mementingkan mentjari harta benda sadja sehingga terlupa dan tak
pernah me-mudji-2 kebesaran Nama. Tuhan Jesus Kristus atau 
Allah-Jehuwa tikus mondok itu hanja mementingkan perutnja. 
Demikianlah djuga terdjadi dengan orang-2 duniawi jang 
berTuhankan perutnja mementingkan perkara-2 makanan dunia 
sadja. Mata mereka jang buta rochani sama sekali tidak dapat 
memandang kemuliaan Surga. Mereka hidup didalam keradjaan 
dunia jang berdasarkan hawe nafsu. Masalah hidupnja hanjalah  . . .
. . . apakah jang kami akan makan? . . . . . apakah jang kami 
minum? . . . . . dan bagai manakah kami akan menjenangkan diri 
kami dengan kemewahan dunia ini?

Tetapi TUHAN Kita JESUS KRISTUS tidak kehendaki Anak-2 Nja 
berkelakuan demikian. TUHAN mau melatih anak-2Nja, bukan sadja 
untuk lamanja sang waktu didunia ini, melainkan djuga untuk 
zaman keabadian jang tak berkeputusan dikeradjaanNja itu Tuhan 
mengingat serta merentjanakan  kesedjahteraan jang kekal abadi 
untuk para umat kekasihNja jang telah dipilih dan ditebus. 
Demikianlah Tuhan melatih mereka didalam banjak sengsara dan 
kesukaran-2 hidup. Dan oleh sebab itu dalam kehidupan umatNja 
itu bisa datang banjak perkara jang mereka sendiri tidak kehendaki 
didalam kepitjikannja itu. Tetapi jang menurut hikmatNja jang tak 
terhingga dalamnja itu merupakan PILIHAN ALLAH jang terbaik bagi
para hamba-2Nja jang dididik langsung oleh Tuhan.

SEKOLAH LATIHAN ALLAH atau GOD'S TRAINING CENTER.
ALKITAB telah menerangkan dengan djelas bahwa semua hamba-2

Tuhan jang besar dihadapan ALLAH adalab jang telah mengalami 
sekolah latihan ALLAH atau telah dididik langsung oleh Tuhan baik 
bagi para Nabi-2, Hakim-2, Radja-2, Rasul-2, Guru-2 Indjil / 
pengindjil-2 serta para gembala-2 sidang. 
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Tiga tjontoh jang besar di ALKITAB ialah:
a.Musa telah dididik disekolah latihan Allah selama 40 tahun di 

bukit Horeb beladjar rendah hati jaitu mendjabat hanja sebagai 
gembala dombanja mertua Djitero. Dan beladjar selalu dengar-2an 
akan suara panggilan Tuhan ditempat jang sutji dan beladjar 
langsung berhubungan pribadi dengan Allah. Musa lulus lalu dilantik 
Tuhan mendjadi Nabi jang terbesar pada zamannja dan berhak atau 
berkenan memiliki urapan kuasa jang besar. Untuk membebaskan 
bangsanja dari pendjadjahan Mesir.
b. ELIA telah masuk sekolah latihan Allah dipinggir sungai Kerit 

djauh dari keramaian dunia untuk melaksanakan ketaatan dalam 
perintah-2 Tuhan. Sebagai azis Allah jang besar dia harus 
merendahkan dirinja mau dilajanti burung gagak untuk makanannja
se-hari-2. Bertahun-2 lamanja se-olah-2 Elia berdiam diri disitu 
menganggur dan pekerdjaannja hanja lah berdoa ment-jari Tuhan 
sadja serta dengar-2an akan  suara Tuhan. Elia lulus kemudian 
pelajanannja telah menggemparkan bani Israel dengan kuasa 
mudjizat Tuhan jang besar.
c. Paulus jang dahulu bersama Saul telah masuk latihan disekolah 

Allah jaitu, selama 3 tahun dia diasingkan Tuhan ditanah Arab untuk
dipersiapkan mendjadi Rasulnja  orang-2 kafir. Sebelum dipakai 
Tuhan setjara luar biasa dia harus berdiam diri beladjar dengar-2an 
akan suara Tuhan dan be-ladjar menjerah mutlak ditangan 
Pendjunan untuk dibentuk menurut kehendak Tuhan.
PAULUS lulas kemudian dia mulia menggemparkan dunia kekafiran 

dengan berita keselamatan jang sederhana melalui Indjil Jesus 
Kristus jang berkuasa itu. Pelajanan Paulus jang sangat diurapi Roh 
Kudus telah membuka pintu penginadjilan dunia dan telah mendjadi
teladan sebagai pengindjilan pioneer jang sangat berhasil serta 
berbuah.
Tetapi pada zaman achir ini karena pengaruh modernisasi dunia 

jang madju pesat ini, kebanjakan orang-2 Kristen telah tertipu 
kuasa iblis musuk dalam sekolah latihan dunia jaitu merupakan 
djalan jang lebar dan jang banjak disukai.
Sehingga banjak orang-2 Kristen jang senantiasa berusaha supaja 

boleh mendapat kelimpahan hidup setjata duniawi. 
Merekamengedjar-2 kesenangan dan kesedapan duniawi. Maksud  
hidupnja jang sedjati telah kabur dan dibelakkan kepada segala 
rupa kemewahan dunia sekelilingnja dan hanja itulah achir 
pemandangan matanja. Tetapi Allah mempunjai pandangan jang 
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lebih tinggi untuk anak-2Nja sebagai anak-2 tenang didunia ini. Dan 
Hari Tuhan adalah suatu hari jang adjaih apakah maksud rentjana 
Allah untuk anak-2Nja? apabila Hari Tuhan itu tiba, saat Tuhun Jesus
Kristus kembali kedunia ini, maka anak-2Nja itu akan djadi seperti 
Dia. Jaitu semua anak-2 Tuhan jang telah lulus disekolah lalihan 
Allah didunia ini akan djadi seperti anak Dombe Allah jang mulia itu.

Daud adalah seorang jang setudju dengan hatiNja Allah (Kis. Rasul.
13 ajat 22). Ia telah dipilih, ia telah diurapi dan ia telah dilatih oleh 
Allah. Ia tidak dikirim kepada sekolah-2 jang tertinggi untuk 
beladjar, jaitu untuk memenuhi otakhja dengan pengetahuan jang 
dianggap penting oleh manusia dalam zaman itu. Tidak, 
pendidikannja Daud terdiri dari hal-kedjar-2 sebagai ajam butan 
diatas bukit. Dalam pendidikannja perlulah Daud senantiasa 
mentjari Allah untuk mendapat pimpinanNja. Supaja dapatlah djiwa 
nja terlepas dari djerat jang telah disediakan oleh radja Saul sebagai
seterunja itu. Dan dengan djalan sengsara sedemikian Daud dapat 
mengenal dengan dekat pada Allahnja. Kemudian ia dapat 
membutikan Allahnja ada dipihak dia dan ia dapat ber-suka-2 
didalam Allahnja jang telah melepaskan dia dari segala ketakutan. 
Daud dapat mengenal Allah dengan sangat karib, sehingga-ia dapat 
berkata demikian dengan megah: “Rasailah dan tengoklah olehmu 
akan Tuhan, bahwa baiklah Ia”. (Mazmur 34:9).

Sikap Hati Jang Betul Dihadapan Allah:
Pada masanja Allah melantik Daud kepada tachta keradjaan ... 

Israel itu, tetapi Allah belum selesai dengan pendidikanNja

Untuk beberapa waktu lamanja Daud hidup dalam kelimpahan 
tetapi kemudian Allah mengidjinkan Daud direndahkan. Jaitu saat 
menghadapi Pemberontakan dari putranja sendiri Absalon radja: 
Daud sambil mendaki bukit Zaitun, ia menangis sementara 
berdjalan. Apakah jang mendjadi kerinduannja? Djikalau Allah  
menghendaki maka ia sudi untuk balik kepada tachta jang telah 
diduduki oleh nja itu. Dalam tempat penghinaan itu ia hanja 
menghendaki satu perkara --- jaitu bahwa Allah jang harus memilih 
untuknja.

Ia tidak mohon supaja se-teru-2nja dibinasakan. Dalam 
kerendahan hatinje ia tidak mengetahui apakah jang terbaik baginja
dan ia serahkan pilihan itu kepada Allah sambil berkata: "biarlah 
diperbuatNja akan daku barang jang baik kepada pemandangan 
Tuhan.
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Kehendak Allah itu manis bagi Daud meskipun hal itu akan berarti 
kebi...as..am baginga. Allah dapat dipertjajai walaupun penghinaan 
itu akan lebih mendalami lagi. Dan meskipun hal itu akan berarti 
kematian ia masih rela. Segala sesuatu dapat diserah kan kedalam 
tangan Tuhan jang menge.... …. …. sihNja, Allah pasti akan 
membereskan segala sesuatu kepada seti… ...ekNja. Perdjandjian-
2Nja jang indah.. jang telah dibuatnja itu tidak akan gagal. Tetapi 
pada masa jang tertentu Allah akan mendjatuhkan orang-2 jang 
telah meruntuhkan Daud hambaNja itu. Dsb. Daud jang dahulu 
dihinakan akan dipermuliakan lagi karena membunjai sikap hati 
jang betul dau-benar dihadapan Allah. Kehidupan Jang Diperintah 
Allah – Merobah Dari Kehinaan Kepada Kemuliaan.

Marilah kita pandang kehidupan Rasul Paulus jang mulia itu. 
Georang Rasul Kristus jang besa karena pelajanannja selalu 
berdjalan didalam pimpinan Rohul Kudus. Ia berangkat  ke 
Jerusalem dengan terikat atau terbelenggu dalam Roh Sutji. Dan 
barang dimana ia datang, Roh Sutji memberitahukan bahwa 
belenggu dan penderitaan sedang menantikan dia. Nabi Agabus 
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menjatakan kepadanja bagaimana ia akan diikat. Tetapi perkara-2 
itu tidak dapat menggont jangkan dia untuk melaksanakan 
kehendak Tuhan. Orang-2 berusaha membudjuk dia supaja djangan 
ia pergi.

Tetapi Paulus tidak mau menurut kehendak orang-2 itu dan 
menolak nasehatnja. Dan sebab itu mereka berkata kepadanja: 
“Kehendak Allah djadilah”. Baiklah itu untuk senantiasa berada 
didalam tempat pusat kehendak Tuhan dimana kita dapat berkata: 
"Kehendak Tuhan djadilah"; Paulus berdjalan terus madju meskipun 
belenggu dan kesusahan menantikan dia. Tetapi dalam pendjara 
dikota Jerusalem itu, Tuhan Jesus telah kelihatan kepadanja dan 
sesungguhnja Tuhan Jesus tidak pernah meninggalkan pelajanannja.
Udjian dan pentjobaan jang menimpah kehidupan Rasul Paulus 
selalu dihadapi dengan suka tjita bahkan merasa meresap djadi satu
dalam djiwanja. Udjian kesabaran, udjian diatas kapal serta karam 
kapal dan dipendjarakan untuk waktu jang lama karena nama 
TUHAN JESUS KRISTUS. Allah selalu mengawasi kehidupan hamba-
2Nja jang se-mata2 berserah kepadaNja. Allah mempunjai suatu 
bekas bedjana jang sedang dibentuk oleh Nja utk. keabadian itu. 
(Jerimia 18:6). Dan ketahuilah ini --- semakin dalam penghinaan itu
jang datang didalam kehendak Allah, semakin besar adjaib dan 
kemuliaan dan mudjizad jang pasti akan datang menurut kehendak 
Allah itu.

Hidup Disalibkan Berserta Dengan Kristus;
Biasanja apabila manusia diudji dan ditjoba lalu mereka melihat 

bahwa penghinaan sedang menantikan mereka, maka mereka akan 
mentjari djalan dengan memakai segala rupa akal djasmani untuk 
berusaha menghindari penghinaan itu.

Kerap kali mereka berbuat demikian dengan berani berdusta atau 
berbuat tipu daja, dan mereka boleh menghindari penghinaan itu 
dengan tjara me-nutup-2i dengan kemuliaan / kekajaan dunia ini 
jang fana dan sia-2 itu. Tetapi segala perbuatan nja jang palsu itu 
akan kentara kelak untuk dipermalukan oleh Tuhan dan akibatnja 
merugikan dirinja sendiri.

Adakah kita orang-2 Kristen djuga berusaha untuk menghindari 
penghinaan, pentjobaan atau udjian? Adakah kita berusaha untuk 
menghindarkan diri dari hal direndahkan oleh Tuhan? Djanganlah 
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kita berbuat demikian. Tiadakah kamu mengetahui, bahwa barang 
siapa jang menderita beserta dengan Tuhan dan oleh sebab nama 
Tuhan Jesus, djuga akan memerintah beserta dengan Tuhan didalam
kemuliaanNJA? Tiadakah Rasul Paulus berdoa, agar supaja ia dapat 
mengenal perhubungan penderitaanNja? Tiadakah Rasul Paulus 
sudah berdoa, agar supaja ia dapat mengenal Dia, anak Domba 
Allah jang menderita itu, jaitu Orang jang benar menderita sengsara
bagi orang jang tidak benar? Ja, sungguh Tuhan telah mendjawab 
doanja Rasul jang benar itu.

Tiada kah hatinja merindu, agar supaja ia boleh mendjadi seperti 
Dia dalam hal matiNja? Dalam segala perkara ia merindu untuk 
mendjadi seperti Tuhannja dan Allah telah mengabulkan 
permohonannja. Seorang Rasul Tuhan jang telah disalibkan, jang 
sudah masuk dalam perhubungan jang erat dengan Tuhan Jesus 
jang sudah menderita diGolgota untuk mengambil bagian dalam 
pahala jang sedang menantikan. Ia dengan sudi, dengan Sudi dan 
Rela untuk menderita karena Tuhan. Manusia jang sembarangan 
biasanja mentjari djalan jang gampang / dan mudah tanpa 
penderitaan. Tetapi djustru didalam pengalaman-2 penderitaan oleh 
sebab  melajani pekerdjaan Tuhan itu, rentjana Allah serta maksud 
Allah dan, bahkan hatiNja - ALLAH sendiri dinjatakan dalam  
kemuliaan jang luar biasa.

Pahala jang Kekal; 
Apakah jang dimaksudkan oleh Allah dalam hal membiarkan 

manusia menderita? Djikalau kita mempunjai pemandangan jang 
djauh dan abadi (vissi jang djauh), maka kita akan mengerti bahwa 
penderitaan itu amat berharga. Sebab didalam saat-saat 
penderitaan itu Allah sedang membentuk sebuah bedjana atau 
suatu alat instrument Tuhan jang berlajak untuk dipakai Tuannja 
dalam pelajananNja sampai se-lama-2nja. Adakah kita sudah 
memikirkan dan merenungkan bahwa apakah untuk se-lama-2nja 
Daud akan dihinakan? Tidak, Kitab Sutji menundjukan bahwa Daud 
akan mendjadi Gembala bagi umat Israel. (Jehezkiel 34:23).

Sudahkah kita memikirkan serta merenungkan bahwa apakah 
Rasul Paulus akan direndahkan untuk se-lama-2nja? Tidak, Allah 
sudah sediakan tachta baginja. Dan djikalau kita sekarang ini sedia 
dan senang direndahkan Tuhan atau saudara saudari sekalian jang 
sudah bertekad bulat dan kuat memilih perkara jang paling baik 
masuk Training Center untuk disiapkan bagi Allah dan pelajananNja
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dikebunanggurNja jang sangat indah dan mulia itu ketahuilah bahwa
untuk se-lama-2nja saudara akan dipermuliakan pada suatu tempat 
kehormatan, kepada suatu keberkatan, suatu tempat kesenangan 
jang kekal. Sekedar kita minum dari tjawan kedukaan, maka kita 
djuga akan minumdari tjawan  kesukaan jang kekal itu.

Doa! Ja Tuhan kami Jesus Kristus, berkatilah dan,  sempurnakanlah
persekutuan Tubuh Kristus, dimuka bumi ini dengan kuasa Rohmu 
jang penuh pengasihan dan karunia-2 itu. Adjarlah semua umat-Mu 
baik dari Kristen Katulik, Kristen Protestann, Revormasi dan Kristen 
Pentakosta dapat bersatu dalam kasih Kristus dan adjarlah dapat 
berdjalan ber-sama-2 dalam Djalan Sutji, Benar Dan Adil jaitu pada 
djalan-2Mu jang sempurna Ja Tuhan. 

AMIN.

Daniel N. A. Antono.

Terlebih berlat memberi dari 
pada menerima Tetapi adalah 
suata hal jang sangat indah 
Djikalau pemberian itu disertai 
dengan menerima Sabda 
Kebenaran Jesus Kristus.  K.D.S.
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Dilembah jang terkutuk ini
Berdirilah sebuah bukit ketjil jang penuh sedjarah
di bukit tengkorak . . . . . . .
Aku mengenang 2 ribu tahun jang lalu.
Dimana tedjadilah suatu peristiwa.
Jang sangat menggetarkan isi dunia . . . . . .
Dengan kedjahatan . . . . . dan kekedjaman
Manusia jang Achmak . . . dan Lalim. . . . . .
Terpakulah seorang jang tiada berdosa
DarahNja jang sutji memhasahi Bumi 

Dengan penjerahan dan ketulusan hati Nja
Dia tanggung segala sengsara itu . . . . .
Bersamaan dengan 2 manusia jang penuh dg. kedjahatan
Menemaninja . . . tiada . . . lajak . . . tak adil
Tetapi dengan sekali korban ini
Terampunlah segala dosa manusia jg. pertjaja padaNja.
Kedjahatan . . . Kedjahanaman, . . kesengsaraan terlepaslah.
Bukit tengkorak jg. penuh kengerian
Membuat geger setiap manusia jg. mendengarnja
Sebab dibukit ini achirnja diachiri dg. perkara adjaib

Oleh: K.D.S.


