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Editorial

Saudara Pembatja jang kekasih:

Dengan meningkatnja atau dengan pesatnja ilmu pengetahuan 
dunia dan kemadjuan negara2 jang didunia ini, mereka menemukan
penemuan2 jang baru didalam segala matjam pengetahuan dunia. 
Tetapi bagi kita semua anak Tuhan djangan sampai terbawa kepada 
arus jang sedemikian ini, karena semuanja ini tidak akan membawa 
pengetahuan jang baru didalam perkara2 surgawi. Sebab Rasul 
Paulus berkata bahwa perkara2 Rohani tidak dapat diselidiki dengan 
perkara2 jang bersitat dunia.Untuk masa penuaian pada zaman 
achir ini Tuhan tidak membutuhkan achli2 teologia jang bersitat 
sombong didalam hal semua pengetahuan tetapi kurang menjerah 
didalam pekerdjaan Roh. Hanja orang jang makin menjerah didalam
Rob dengan sepenuh pada masa2 ini akan menemukan rahasia2Nja 
jang baru. Inilah maksud Tuhan jang sesungguhnja pada dewasa ini,
dimana setiap anakNja harus bersedia menjerahkan diri untuk 
memberi kebebasan Roh bekerdja dengan se-bebas2nja disetiap 
hati anak2Nja, jang setia.

Dengan djalan ini segala pekerdjaan Tuhan pada masa achir zaman
ini diambil alih oleh pekerdjaan RohNja jang disalurkan oleh para 
anakNja jang setia dan senantiasa madju didalam Rohu'lkudus.

Nah saudara2 jang kekasih tingalkanlah segala kebiasaan2 dan 
tjara2 kita sendiri, tetapi serahkanlah pekerdjaan Tuhan pada masa 
ini didalam pekerdjaan Rohu'lkudus.

Saudara2 akan membatja beberapa perkara jang indah didalam 
edisi madjalah ini tentang pekerdjaan Tuhan pada masa achir zaman
ini.

Redaksi.

Kami dari Staf Redaksi Madjalah API MENJALA mengutjapkan 
"Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 1972" buat seluruh peng-
gemar/pembatja Madjalah API MENJALA dan semua anak2 Tuhan 
jang kami tjintai dimana sadja berada.
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ORANG SUTJI

JANG SEPERTI BURUNG NAZAR

Burung nazar, itu melambangkan sematjam orang Kristen. "Orang 
jang harap pada Tuhan itu kelak membaharui kuatnja dan ter-bang 
naik dengan sajap seperti burung nazar" (Jes 40:31). Djikalau 
anak2 Tuhan ingin disambar kepada tachta Allah, di-sesuaikan 
dengan teladan Anak Allah dan memerintah dengan Dia se-
lama2nja, maka mereka harus lebih dahulu beladjar "terbang naik 
dengan sajap seperti burung nazar." Tetapi hal ini hanjalah untuk 
orang jang mau lebih dahulu berdiam diri di-hadapan hadlirat Allah, 
dimana kemuliaan dari wadjah Tuhan dapat merobahkan mereka 
dari "memakai rupanja jang daripada bumi ini, supaja memakai 
rupaja jang daripada surga itu" (1 Kor 15:49). Banjak orang jang 
telah menikmati berkat2/ anugerah Allah dan telah pertjaja akan 
keselamatan djiwa mereka didalam Kristus, tetapi masih belum 
menghantjurkan berhala2 keduniawian jang ditachtakan didalam 
hati mereka, dan belum mau membajar korban jang perlu untuk 
madju didalam Tuhan dan duduk dengan Dia di-tempat2 surgawi. 
Tetapi Tuhan memanggil orang jang ditentukanNja, dan telah 
menetapkan bahwa kemuliaanNja akan dinjatakan didalam orang2 
itu. Inilah panggilan jang tinggi sangat indah.

AJAM

Ajam itu melambangkan
orang Kristen jang lain. Ajam
itu hanja terdapat satu kali
didalam Alkitab. Jesus
memakai istilah itu untuk
orang2 jang tidak depat
mendengar beritaNja atau
menerima panggilanNja.
Inilah orang2 jang selalu ber-
kelompok2 dan menurut
keduniawian. Mereka hanja
meman-dang perktara2 jang
didunia ini dan tidak 
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memandang keatas untuk melihat melihat Dia jang datangNja dari 
atas. Mereka hanja mentjari kehidupan diatas bumi dan menerima 
banjak perkara jang nadjis. Mereka puas dengan kehidupan jang 
dibatasi oleh peraturan2 dan adat istiadat.

SIFAT2 ORANG SUTJI
JANG SEPERTI BURUNG NAZAR

Didalam Ulangan 32:11 dapat kita peladjari tjaranja untuk burung 
nazar jang muda dilatih untuk terbang dan melajang di-langit: 
"Sebagai burung nazar menggojang-bangkitkan isi sa-rangnja, me-
lajang2 diatas anak2nja, mengembangkan sajapnja, menampung 
seekor, dan mendukung diatas kepaknja."

Sudah sampai saatnja bagi burung nazar muda mininggalkan sa-
rang dan beladjar terbang sendiri, tetapi anak itu memandang dari 
tempat jang tinggi dipuntjak gunung dan merasa belum siap untuk 
mentjoba sesuatu jang baru dan berbahaja itu. Sampai saat itu 
anak itu merasa anak dan aman didalam sarang Tetapi sekarang 
ibunja mulai "menggojang-bangkitkan sarang itu", supaja anaknja 
tidak merasa enak lagi disitu.

Apakah saudara pernah merasa bahwa hidup saudara didalam 
Tuhan jang dabulu enak dan sekarang sudah dan berat? Apa jang 
terdjadi? Jaitu Tuhan sedang menjediakan saudara untuk dibawa ke-
tempat2 jang djauh lebih tinggi. Kalau kesukaran menimpa didalam 
hidup saudara, djangan bimbang atau ketjewa; nanti-kanlah dengan
iman satupekerdjaan Tuhan jang baru dalam hidup suadara. Jang 
saudara rasakan bukanlah murka Allah jang mau membinasakan 
saudara, melainkan kasih dan hikmat Allah jang mau menggerakkan
saudara untuk melangkah lagi menurut rentjana dan maksud Allah 
untuk geredjaNja Sebagai manusia, kita selalu mau mentjari 
keamanan. Sebab itu Tuhan membuat kita kurang enak didalam. 
sarang itu, agar kita mau terbang dan mentjari pengalaman rohani 
jang baru dilangit.

ME-LAJANG2 ATAS ANAK2NJA.
Burung nazar muda masih kurang berani meninggalkan sarangnja, 

sebab itu ibunja mulai me-lajang2 diatas anaknja, artinja: dia 
memukul dengan sajapnja. Sajap ibu dahulu melindungi anaknja 
dari bahaja; sekarang mendjadi lawannja. Untuk melarikan diri dari 
sajap jang memukul, anak itu naik ketepi sarangnja. Pada saat itu 
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ibunja mengembangkan sajapnja, dan anak itu naik diatas atas 
kepaknja. Dimana sadja ibunja pergi, anak itu akan ikut. Ibunja 
melajang melampaui awan. Tiba2 ibunja turun dengan tjepat 
dengan meninggalkan anaknja di-tengah2 udara. Anak itu mendjerit
karena ketakutan dan mulai djatuh. Dia mulai mentjoba 
mengembangkan sajapnja sedikit2, tetapi sajap itu belum dilatih 
dan belum dapat dipakai untuk terbang.

Pada saat anak itu mau djatuh dan remuk pada batu2 dibumi, 
ibunja turun dan menegangkat diatas kepaknja. Ber-sama2 mereka 
naik lagi ketempat jang tinggi; anaknja merasa senang dan aman 
lagi. Tetapi pada saat anak itu merasa aman, ibunja turun lagi 
meninggalkan dia. Dan dia harus mentjoba lagi untuk memakai 
sajapnja. Hal ini ber-kali2 sampai anaknja dapat terbang sendiri dan
tidak memerlukan pertolongan dari ibunja lagi.

Orang sutji jang diumpamakan sebagai burung nazar ini harus 
djuga disiapkan atau diiatih seperti anak burung nazar tadi. 
Kadang2 kita merasa Tuhan memukul kita dengan sajapNja; tetapi 
Alkitab berkata bahwa orang jang dikasihi akan dipukulNja. Kalau 
kita tidak dipukul oleh Tuhan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 
kita bukan anak2 Tuhan.

Djikalau kita bersedia meninggalkan sarang kita dan menjerahkan 
diri dengan mutlak kepada Tuhan, maka pada saat itu Tuhan mulai 
mengangkat kita kepada tingkat kemuliaan jang belum pernah kita 
mengalami sebelumnja. Pada saat itu kita merasa satu pengalaman 
jang sangat indah dan mulia. Tetapi dengan tiba2 se-olah2 Tuhan 
tidak ada lagi. Kita mulai djatuh dari tingkat kemuliaan itu dan 
masuk dalam keketjewaan. Lalu kita mulai berusaha untuk 
mengembagkan sajap kita jang kurang kuat. Sering kali kita mulai 
bertanja: "Kenapa Tuhan meninggalkan saja?" Se-konjang2 Tuhan 
ada lagi, dan se-olah2 Dia mengangkat kita dengan sajap burung 
nazar ketempat surgawi, dimana kekuatan dan kegirangan kita 
diperbaharui dan dikem-bangkan. Proses ini di-ulang2i sampai kita 
dilatih untuk memakia sajap jang Tuhan berikan pada kita, supaja 
dapat terbang terus menerus pada tempat jang tinggi dengan kuasa
Tuhan.

KEDJATUHAN PEMBERONTAK

Kadang2 ada burung nazar ketjil jang diambil dari sarangnja, 
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tetapi dia tidak mau beladjar terbang. Setiap kali djatuh dia hanja 
menunggu ibunja mengangkat dia diatas kepaknja. Proses ini di-
ulang2i sampai ibunja merasa bahwa anak ini tidak ada harapan 
beladjar terbang. Kalau anak itu seekor anak ajam, dia dapat 
dipelihara dan dilindungi orang; tetapi tidak sama halnja dengan 
burung nazar. Kalau burung nazar itu tidak beladjar terbang sendiri, 
dia akan mati kelaparan atau dimakan binatang2, dihutan. Dengan 
mengatahui hal itu, ibunja mengangkat dia satu kali lagi, dimana dia
melepaskan anaknja itu dan meninggalkan terbang, supaja anak itu 
djatuh dan mati kena batu2 dibawah.

Ada orang2 jang dipanggil mendjadi anak2 Allah, tetapi tidak dapat
mentjapai taraf itu. Mereka memberontak pada waktu Tuhan mulai 
bekerdja dalam hidup mereka. Mereka marah2 sadja dengan 
menerima pukulan Tuhan. Mereka senang didalam sarang dibawah 
perlindungan dari sajap Tuhan, tetapi mereka tidak senang dipukul, 
ditertibkan atau diadjar untuk berdiri sendiri ditempat jang tinggi.

Tuhan selalu sabar dan banjak memberikan kesempatan pada 
mereka tetapi ada orang jang tidak mau beladjar dan menjerahkan 
sifat pemberontak mereka pada kehendakNja. Achirnja Tuhan 
meninggalkan orang itu sehingga djatuh dan dibinasakan oleh batu2
dibawah, jaitu hawa nafsu mereka sendiri.

Kita sekalian mengenal orang sematjam itu diantara hamba2 
Tuhan. Kita heran bahwa orang jang pernah mengalami taraf2 jang 
tinggi dan menerima wahju2 dan djabatan2 jang tinggi; tetapi 
achirnja djatuh dalam peladjaran2 jang sesat, atau mendjual 
karunia2 Allah untuk mentjari keuntungan mereka sendiri. Hal ini 
tidak berarti bahwa karunia2, Tuhan itu tidak benar, atau tidak 
sungguh2 diberikan pada mereka itu. Sebenarnja orang2 ini tjotjok 
pada tarat sebagai ajam. Tetapi mereka telah berdoa pada Tuhan 
supaja diberi djabatan2 jang. tinggi sebagai burung nazar, dan 
Tuhan mengabulkan doa mereka. Tetapi pada waktu mereka mulai 
ditjobai dan diudji, sifat2 pemberontakan mereka dinjatakan, 
sehingga mereka tidak mau menjerah dengan sepentihnja kepada 
pekerdjaan dan ketertiban daripada Roh Kudus, sebab itu mereka 
djatuh.

Seekor ajam dapat djatuh, tetapi dia tidak akan djatuh djauh, 
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karena ajam itu tldak pernah naik ketempat jang tinggi. "Tetapi 
kalau burong nazar itu djatuh, dia djatuh ketempat jang djauh 
sekali, dan dia akan dilihat oleh banjak orang. Tetapi hal ini periu, 
saudara2, karena tidak boleh ada pemberontak diantara orang jang 
tinggal diatas gunung atau me-lajang2 diatas awan2.

BERGERAK DI-TEMPAT2 SURGAWI

Orang jang mau memerintah dengan Kristus harus memerintah 
disurga, karena itulah tempat tachtaNja. Banjak orang jang 
menjanji "Kuterbang", dengan membajangkan suatu penjingkiran 
pada waktu jang akan datang, dimana akan disingkirkan dari dunia 
jang penuh dosa ini. Mereka akan naik melewat bulan dan sampai 
ditempat jang tinggi, dimana mereka akan mengikuti satu pesta 
dengan segala matjam makanan jang enak2. Tetapi mereka tidak 
mengerti maksud Tuhan untuk orang sutjiNja jang kita umpamakan 
sebagai burung nazar, karena orang ini akan disambar pada tachta 
Allah untuk memerintah. Saatnja sudah dekat. Sekarang ini Roh 
Tuhan sedang membuka rahasia2 jang tersembunji dalam 
FirmanNja kepada orang jang menerima panggilan jang tinggi 
didalam Jesus Kristus itu. Djadi Dia sedang mengadjar kita bergerak
di-tempat2 surgawi. Kadang2 kita merasa takut, tetapi pada saat itu
kita dihiburkan oleh kehadiran Tuhan.

Kandang ajam itu sangat membatasi gerak-gerik ajam itu. Ajam 
lethorn itu ada tempatnja tersendiri; ajam Djawa ada tempatnja 
sendiri. Ajam kepunjaan si-A tidak boleh masuk kekandang ajamnja 
si-B dan makan djagung atau bertelur disitu. Arti rohani ialah bahwa
orang dari kandang Katolik, Bethel, Baptis, Pantkosta, dsb., masing2
memegahkan diri atas keistimewaan kandangnja sendiri; dan 
orang2 dari salah satu geredja, itu tak boleh lari kegeredja lain atau
bersekutu dengan orang dari geredja lain.

Sifat burung nazar tidak demikian. Sifat burung nazar, dia tidak 
boleh dikurung didalam kandang seperti ajam itu, sebab nanti akan 
mati. Dia harus hidup dalam kebebasan, didaerah jang tempatnja 
luas dan tidak terbatas. Orang Jang kita umpamakan dengan 
burung nazar itu menerima wahju dengan tidak terbatas; kebenaran
mengalir seperti sungai jang besar, tidak ada dogma2, peraturan2 
atau pemgakuan iman untuk memisahkan Tubuh Kristus. Semuanja 
mengalami suatu persekutuan jang manis dan tidak di-batas2i oleh
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peraturan2 manusia. Mereka mengalami penjembahan surgawi, 
karuia2 Roh dan kelepasan jang adjaib. Orang2 jang naik ketaraf ini 
didalam Tuhan tidak akan puas lagi dengan atjara2 atau peraturan2 
geredjani.

Roh Kudus membuka berkat2 jang baru dan mulai kepada orang 
jang pertjaja, jaitu orang jang dipanggil menurut maksud Tuhan.

WADJAH DARI BURUNG NASAR

Nabi Jehezkiel dan Rasul Jahja melihat penglihatan dari anak2 
Allah. Penglihatan2 itu diteritakan dalam Jehezkiel 1 dan Wahju 4. 
Biarpun terpisah dalam waktu 600 tahun, tetapi didalam dua 
penglihatan ini ada sesuatu jang sama, jaitu zat jang hidup itu 
mempunjai wadjah seperti burung nazar. Jahja mendjelaskan 
burung nazar itu ialah burung nazar jang tetbang, tidak dibatasi 
seperti didalam dunia ini.

Jahja melihat angin ribut jang besar jang akan datang diatas bumi,
tetapi dia djuga melihat didalam lambang ini, orang2 jang seperti 
burung nazar dan dapat naik lebih tinggi dari angin ribut itu.

BURUNG NAZAR DIDALAM ANGIN RIBUT.

Kalau ada angin ribut ajam berkumpul semuanja dalam 
kandangnja mentjari perlindungan dari hudjan dan angin; dan 
gemetar ketakutan dihadapan hudjan dan angin itu. Tetapi burung 
nazar itu tidak demikian halnja. Angin ribut jang sama jang 
memukul binatang2 jang dibatasi dibumi, tetapi bagai burung nazar 
itu membawa dia naik lebih tinggi dari segala awan2 jang gelap itu. 
Didalam Wahju 12, dua taraf ini dibandingkan, dimana dikatakan: 
"Bersoraklah, hai surga, dan orang jang duduk didalamnja. Wai 
bumi dan laut. "Memang angin ribut itu pasti menempuh dan segala
kesukarannja akan dirasakan didalam kehi-dupan orang jang tidak 
mengerti seperti tjaranja burung nazar itu.

Pada masa ini Tuhan melepaskan banjak orang jang dibatasi oleh 
kehidupan dunia ini dan membawa mereka dengan Roh Kudus-Nja 
kepada taraf surgawi didalam Kristus. Perkara2 duniawi mendjadi 
ber-kurang2 oleh sebab tjahaja jang dinjatakan dari kemuliaan 
Tuhan. Orang ini tidak takut dengan angin ribut.
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Aniaja dan kesukaran jang akan membawa penderitaan pada 
geredja jang mati/mundur dan dipenuhi dengan usaha2 setjara 
duniawi, kesukaran2 jang sama menjebabkan orang2 sutji jang 
seperti burung nazar itu akan dibawa ke-taraf2 jang lebih tinggi, 
jang belum pernah dialam oleh orang2 jang lain.

"Djanganlah engkau takut menghadapi angin ribut, hai anak2Ku 
jang ketjil, karena engkau bukan anak2 dari angin ribut itu dan 
bukan anak2 kemurkaan. Pandanglah keatas; menengadahlah dan 
bersuka rialah karena engkau sudah djadi anak2 ketebusan dan 
sudah mewarisi sifat surgawi. Aku sudah membukakan pintu 
tawananmu. Bebaslah engkau dari belenggumu. Djanganlah engkau
diikat lagi oleh djalan2 jang sesat dartpada sistim2 duniawi; tetapi 
beladjarlah engkau menurut djalan2 dari Tuhan Allahmu, dan ikutlah
akan Dia sadja. Dengan demikianpun engkau akan naik dan 
mengatasi segala perkara jang asalnja dari dunia ini jaitu segala 
perkara2 jang mengudji segala orang jang tinggal dibumi. Engkau 
tidak usah takut karena Aku menjertai engkau. Demikianlah Firman 
Tuhan."

oleh: Bill Britton

(disambung Madjatah jang akan datang).

P E N G U M U M A N

Dengan ini kami memberitahukan kepada para Pembatja 
Madjalah API MENJALA, bahwa: 
Kami telah pindah alamat dari P.O. Box 2, Malang, 
kepada alamat kami jang baru, jaitu:

P.O. Box 7
Lawang, MALANG,

Alamat ini berlaku untuk Madjalah API MENJALA, Team 
API MENJALA, Team "Djalan Sutji" dan lawang Bible 
Training Center.
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Firman Tuhan jang dimuat dibawah ini telah disampaikan dalam
persekutuan doa diLawang pada tanggal 12 Nopember 1971:

Aku menuntut kesungguhan daripada kamu sekalian, jaitu supaja 
kamu menjerah kepadaKu dengan se-sungguh2nja. Kamu berdjalan 
didalam RohKu sebagian waktu sadja, dan lain saat kamu berdjalan 
menurut kehendakmu sendiri; tetapi didalam segala sesuatu Aku 
menuntut penjerahanmu. Aku ingin membawa kamu kepada 
perkara-perkara jang baru, tetapi Aku mengetahui beberapa 
diantara kamu penjerahannja belum sempurna. Aku menantikan 
penjera-hanmu, sebab Aku ingin membawa kamu masuk kedalam, 
perkara2 jang baru ini sebagai satu tubuh. Aku tidak akan 
membawa kamu masuk satu per satu, tetapi Aku ingin membawa 
kamu masuk bersama2.

Diantara kamu masih ada beberapa orang jang belum sungguh2 
hldup didalam kesutjianKu, biarpun mereka itu dianggap orang jang 
besar dan sungguh2 bersifat rohani; tetapi Aku mengetahui 
hidupmu, dan hidupmu belum sempurna dihadapanKu. Biarlah 
FirmanKu ini menjelidiki hatimu dan menundjukkan kepadamu 
perbuatan dosa dan segala kekuranganmu. Aku meminta agar kamu
bertobat. Aku menuntut kesutjianmu. Sutjikanlah hatimu.
Ketahuilah olehmu bahwa FirmanKu ini mengerdjakan sesuatu 

kesutjian jang baru didalam tubuhmu, karena kamu tidak dapat  
masuk diKota Jerusalem jang Baru itu, ketjuali kamu bertobat dan
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menerima kesutjianKu dengan sempurna. Aku ingin membawa 
kamu masuk dengan segera, sehingga kamu depat melihat 
kemuliaanKu. Aku telah memberitahukan kepadamu, bahwa 
hanjalah orang jang hidup sutji dapat melihat kemuliaanKu.

Aku telah memberitahukan kepadamu, bahwa orang jang telah 
melihat Aku sebagaimana adaNja, orang itu tidak akan berdosa lagi 
tetapti dia akan hidup sutji dihadapanKu.

Kamu anggap bahwa dosamu tinggal sedikit sadja dan tidak 
menghalangi pekerdjaanKu; tapi Aku memberitahukan kepadamu 
pada saat ini bahwa Aku tidak dapat memakai kamu didalam 
pelajanan achir zaman ini, ketjuali kamu melepaskan segala dosamu
dan hidup sutji didalam kepikiran, perasaan dan per-buatanmu. Aku
manerangi hidupmu dengan tjahajaKu dari surga. 

Aku menuntut kesutjianmu jang mutlak. Aku ingin membawa kamu
masuk dalam Jerusalem jang Baru, dimana kamu akan melihat 
kemuliaanKu, jaitu melihat Aku sebagaimana adanja didalam segala 
kemuliaanKu. Dengan itu kamu akan disempurnakan; kamu akan 
hidup sutji dengan mutlak dihadapanKu; kamu akan melihat 
wadjahku; kamu akan disesuaikan dengan TeladanKu. Aku 
menghendaki kesutjianmu.

Kamu harus mengetahui apa jang kemaksudkan dengan Firman ini,
karena pada saat ini Aku mengetuk didalam hatimu, untuk 
menundjukkan perkara2 jang dirahasiakan dan tersembunji didalam
hatimu itu supaja kamu mengerti dan menjadari tentang per-buatan
dosa2mu jang harus ditinggalkan sekarang ini. Serahkanlah 
semuanja kepada kepadaKu untuk Kupakukan diKaju Salib. Aku 
pada saat ini memberi kelepasan kepadamu, supaja kamu dapat 
hidup sutji dihadapanKu. Aku menjediakan hatimu untuk masuk 
dalam kemuliaanKu.

Djanganlah kamu menghalangi segala saudara2mu dengan 
dosamu. Selama diantara persektuanmu masih ada satu jang hidup 
didalam dosa. Aku tidak akan membawa satu orangpun masuk 
kedalam kemuliaanKu. Aku ingin menjutjikan kamu dengan mutlak, 
menjempurnakan persekutuanmu dan mendjadikan kamu satu 
tubuh jang baru jang tidak bertjatjat tjela dihadapanKu, jaitu satu 
umat jang dapat Kupakai pada achir zaman ini untuk menjatakan 
kemuliaanKu pada dunia ini.

-13-



Inilah kesempatan jang terachir untuk FirmanKu disampaikan di-
seluruh dunia, kemuliaanKu dinjatakan dan segala kuasa2 setan dan
kuasa2 kegelapan diindjak dibawah tapak kakiKu.

Inilah kesempatanmu jang terachir. Akuilah; lepaskanlah; 
sutjikanlah dirimu dihadapanKu.

Bahkan didalam geredjaKupun manusia ingin memakai tjara2 
duniawi, sehingga segala sifat2 dari Binatang itu masuk didalam 
geredjaKu. Tetapi Aku akan menghantjurkan segala kuasa Binatang 
itu. Aku akan menghantjurkan segala tanduknja. Dia akan 
dibinasakan dengan ditjampakkan didalam lautan bernjala api.

Inilah masama untuk kamu disiapkan. Didalam kepikiranmu masih 
ada banjak sisa dari pengadjaran dunia. Kamu belum sungguh2 
melepaskan dirimu dari segala tjara duniawi; tetapi Aku ingin 
melepaskan kamu. Aku akan mengadjar djalan2Ku jang sempurna 
kepadamu. Lepaskanlah dirimu dari segala beban dan perkara2 jang
mengikat kamu pada tradisi2 jang lama dan tjara2 duniawi, supaja 
Aku dapat menjiapkan kamu untuk masuk kedalam Jerusalem jang 
Baru itu dan melihat kemuliaanKu.

Tuntutlah olehmu, perdamaian dengan orang 
sekalian, dan lagi kesutjian, maka dengan 
tiada kesutjian itu, tiadalah seorangpun 
dapat memandang T U H A N. Ibrani 12:14 

Sebab itu, hai saudara2 ku, aku mintalah 
kamu, oleh sebab segala rohmat Allah mem-
persembahkan tubuhmu mendjadi korban jg 
hidup lagi kudus dan jang berkenan kepada 
Allah, maka itulah ibadatmu jg patut. 

Rum 12:1.
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Pada permulaan tahun 1971 Tuhan menjuruh kami banjak berdiam
diri dirimah dan diadjar oleh Tuhan. Beberapa bulan jang lalu Dia 
mulai berbitjara dengan kami tentang taraf2 jang baru dalam 
pelajanan pada achih zaman ini. Mulai dan bulan Oktober ini Tuhan 
mengutus Team2 kami keluar untuk pelajanan dalam kampanje2 
dan didalam geredja2. Inilah beberapa laporan tentang kampanje2 
jang diakan oleh Team API MENJALA, jang sebagai berikut:

KAMPANJE DI-LAWANG.

Pada tgl. 25-27 Oktober 1971 kami dari Team API-MENJALA 
mengadakan kampanje Pengindjilan dan Kesembuhan Illahi di-
Lapangan Segi-tiga (persis dimuka rumah kami), dengan disponsori 
oleh Jajasan "Djalan Sutji". Team kami dibantu oleh beberapa 
geredja jang ada diLawang, djuga hamba2 Tuhan jang lain dari dari 
Modjokerto dan Malang dan djuga dari siswa2 Sekolah Alkitab 
Tabernakel - Lawang.

Kampanje itu berhasil dengan baik dan sukses, dimana sungguh2 
Tuhan mendemonstrasikan kuasaNja. Sebelum mulainja kampanje 
itu kami mengadakan persiapan doa puasa dan Tuhan berbitjara 
bahwa dengan adanja kegerakan di Kota Lawang (kata "pintu"), 
maka Tuhan akan membukakan pintu2 bagi pemberitaan Indjil 
(kampanje2) di-tempat2 jang lain. Kami perjaja hal ini dan 
selandjutnja saudara membatja djalannja kampanje jang diadakan 
diLawang ini. Dalam kampanje tersebut selama tiga hari ber-djalan 
dengan baik, jang hadir dalam tiga hari tsb. sampai mentjapai kira2 
5000 orang. Jang menerima kesembuhan kurang lebih 900 orang; 
segala matjam penjakit disembuhkan oleh Tuhan dan Tuhan
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menjatakan kuasaNja. Pada satu hari waktu kampanje itu 
berlangsung, dikota Lawang turun hudjan deras, tetapi dilapangan 
tempat kami mengadakan kampanje tidak ada hudjan. Kami 
pertjaja bahwa Tuhan sendiri jang bekerdja, dan Tuhan jang 
dipermuliakan, sebab kami melihat banjak orang sakit itu jang 
sudah sembuh sebelum kami doakan. Tuhan sendiri datang 
mendjamah orang2 sakit tsb.

Dengan adanja kegerakan kampanje itu Nama Tuhan Jesus 
sungguh2 dipermuliakan di-mana2. Segenap lidah memudji 
NamaNja. Sesudah kampanje selesai, setiap hari masih banjak 
orang datang kerumah kami untuk minta dilajani.

Saudara2 jang kekasih, inilah saatnja bagi kita untuk menjatakan 
kuasa Tuhan. Pandanglah ladang jang luas dan kasihilah djiwa2 jang
perlu diselamatkan. Marilah kita lebih menjerah kepada pimpinanNja
sendiri. Saudara2 pembatja sekalian, bersama dengan kesaksian ini,
kami djuga memuat foto2 daripada kampanje tersebut. Djangan 
lupa doakanlah Kamanje2 jang akan datang agar Nama Tuhan 
sungguh2 jang dipermuliakan. 

Team API MENJALA.

KEGERAKAN2 DIDAERAH MODJOKERTO SELATAN

Mulai dari tanggal 2 sampai dengan 12 Nopemer 1971 kami dari 
Team API MENJALA, mengadakah kampanje2 didaerah Modjokerta 
Selatan. 

Padsa bulan September jl. Team "Djalan Sutji" telah mengadakan 
pelejanan, tentang Baptisan Roh Kudus di-geredja2 jang ada di-
daerah ini. Dengan tanpa kami sadari, mulai saat itu Tuhan 
memperaiapkan anakNja untuk menghadapi kampanje2 ditempat 
tsb. Pada waktu itu Tuhan berbitjara kepada Team kami dan kepada 
sidang2 djemaat melalui nubuatan2 dan Penglihatan2 tentang 
rentjanaNja untuk kampanje2 didaerah itu. Pada saat 2 itu Roh 
sungguh2 membakar sidang2 djemaat itu sehingga Api Tuhan mulai 
menjala. Segala djandji Tuhan jang disampaikan melalui nubuatan2 
atau penglihatah2 pada waktu itu telah digenapi pada saat 
kampanje2 beriangsung. Selama tiga hari Team API MENJALA 
mengadakan kampanje jang pertama didesa Dlanggu di-lapangan 
terbuka, disponsori oleh Gredja Pantekosta diIndonesia. Kampanje 
itu berdjalan dengan sukses. Sebelum kampanje mulai kami 
mengadakan persekutuan dengan sidang djemaat setempat 
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sihingga ada kesehatian didalam melaksanakan kampanje.  Selama 
tiga hari ribuan orang jang datang sehingga kami tidak dapat 
menghitung djumlahnja. Tetapi kami mengetahui bahwa selama tiga
hari ber-turut2 itu jang disembuhkan ada ± 1000 orang. Banjak 
kesaksian jang indah jang kami dengar sesudah kampanje selesai. 

Selandjutnja di Ketjamatan Gondang didesa Pedjadjer, disponsori 
oleh Geredja Pantekosta di-Indonesia, ditempat ini kami djuga 
mengadakan kampanje dilapangan terbuka. Kami banjak mengalami
rintangan2, tetapi djustru dalam hal itu kuasa Tuhan lebih 
dinjatakan. Disini djuga ribuan orang jang datang untuk mendengar 
Indjil. Selama tiga hari lebih dari 650 orang sakit jang disembuhkan.

Lalu berikutnja di Ketjamatan Patjet kami mengadakan dihalaman 
Gered1a Kristus Adjaib jang mensponsori kampanje itu. Selama dua
hari kampanje berdjalan dengan sukses. Sebelum kampanje dimulai
hudjan turun dengan derasnja, jah kami maklum karena daerah itu 
daerah hudjan. Tetapi dihadapan Tuhan tidak ada perkara jang 
mustahil. Ternjata pada djamnja untuk kampanje dimulai hudjan 
berhenti dan orang2 sudah banjak jang datang, biarpun hudjan 
mereka digerakkan Tuhan untuk datang. Selama dua, hari tsb. ± 
400 orang jang disembuhkan.

Achirnja dengan tidak kami sangka2 kami mengadakan kampanje 
didesa Dinojo jang sepelumnja kami tidak adarentjana atau 
mengadakan persiapan2. Tetapi dengan kerinduan hati beberapa 
anak Tuhan dari Geredja Djawi sehingga Tuhan djuga menjatakan 
kuasaNja ditempat ini. Sebenarnja kami hanja bermaksud untuk 
mengadakan kebaktian kebangunan rohani disana, tetapi pada saat 
kami tiba didesa tsb., kami merasa harus mengadakan kampanje. 
Pudji Tuhan, dengan tanpa persiapan, satu saudari jang disana 
digerakkan oleh Tuhan untuk minta idjin mengadakan kampanje 
diAsrama Polisi. Polisi mengidjinkan dan tepat pada waktunja kami 
langsung mulai kampanje. Banjak jang hadir dan hampir segala 
orang sakit jang datang dapat disembuhkan. Dengan adanja 
kegerakkan kuasa Tuhan Jesus jang dinjatakan hanja Nama Tuhan 
Jesus jang dipermuliakan.

Kami pertjaja kalau kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, maka
se-waktu2 dimana kita berada pelajanan kita akan disertai. tanda 
adjaib dan mudjizat dari Tuhan.
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Nah, saudara2, anak2 Tuhan, marilah kita makin menjerah kepada 
Tuhan agar sungguh Nama Tuhan Jesus jang dipermuliakan.

Team API MENJALA.

Pada achir bulan Nopember kami, mengutus satu Team ke 
Sumatra Utara untuk membuat persiapan untuk kampanje2 disana 
pada tahun 1972. Rentjana untuk tahun depan termasuk 
kundjungan/ pelajanan di-pulau2 jang lain dan diluar negeri. Kami 
sangat mengharapkan bantuan doa dari saudara2 sekalian.

Djikalau saudara2 menginginkan pelajanan dari Team 
API MENJALA (kampanje2 pengindjilan) atau Team "Djalan 
Sutji" (Baptisan Roh Kudus dan kelandjutannja), saudara 

boleh mengadjukan permohonan kepada kami:

Jajasan Pekabaran Indjil "Djalan Sutji"
P. O. Box 7"

Lawang, MALANG

Kami akan mendoakan setiap permohonan dan kita akan 
ber-sama2 nentjari kehendak Tuhan jang sempurna. 
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Kalau saja meneliti, sedjarah kebangunan Rohani jang terdjadi 
diseluruh dunia ini selalu dimulai dengan persatuan2 doa. Misalnja 
di Los Angeles, di / Amerika, Selatan, di Yunan, saat ini di California 
(A. S. - Jesus People) dlsb., semuanja selalu dimulai dengan Prayer 
Group (perkumpulan doa). Oleh sebab itu kami terbeban sekali 
untuk adanja Prayer Group2 di-tiap2 kota diseluruh negara kita ini.

Dirumah kami diLawang setiap malam diadakan persekutuan2 doa,
dan Tuhan sungguh2 memimpin persekutuan doa ini melalui Roh-
Nja. Kami ingin memberi tjontoh salah satu hasil doa kami, jaitu 
beberapa bulan sebelumnja persekutuan kami sangat terbeban 
untuk mendoakan kota kami sendiri (Kota Lawang), supaja ada 
kebangunan Rohani. Kelihatannja beberapa bulan kemudian se-
olah2 tidak terdjadi apa2. Tetapi pada suatu hari, Tuhan mulai 
menjatakan maksudNja dengan melalui mimpi kepada sese-orang 
dari anggota Grup doa kami, dimana Tuhan menginginkan 
mengadakan kampanje kesembuhan Illahi, bertempat dilapangan 
persis dimuka rumah kami sendiri di Lawang, padahal waktu itu 
kami sedang merentjanakan kampanje didaerah lain. Tetapi djustru 
Tuhan mulai dari kota kami sendiri. Kemudian Tuhan mulai 
meneguhkan rentjanaNja kepada orang lain melalui penglihatan2. 
Achirnja pada saatnja kami adakan kampanje tsb., Tuhan sungguh2 
bekerdja dengan heran. Tuhan mulai menjembuhkan 85% dari 
djumlah orang jang sakit. Dan kami pertjaja inilah masanja Tuhan 
akan bergerak di-negara2 kita ini. Pudji Tuhan.
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Mungkin saudara2 bertanja: "Apakah rahasianja segala doa kami 
dapat berhasil?" Dengan djelas Tuhan menundjukkan tjara2Nja. 
Didalam Matius 18:19: "Lagi pula Aku berkata kepadamu: Djikalau 
dua orang daripada musehati diatas bumi ini didalam barang 
sesuatu hal jang akan dipintanja, ia itu akan diadakan baginja oleh 
BapaKu jang disorga." Tuhan menginginkan satu hal jaitu: sehati. 
Bukan dua atau tiga hati, tetapi djustru sehati.

Kalau kita mengangkat mata dan mulai memandang keadaan 
orang2 Kristen dan geredja2, pada umumnja kita akan merasa 
sedih; apa-lagi Tuhan. Karena banjak sekali orang Kristen sekarang 
ini tidak hidup sehati. Banjak sekali geredja2 jang tidak sehati. Satu
dengan jang lain saling memfithah, saling mengolok dan saling 
membentji. Aliran A mengabarkan aliran jang lain sesat, dan begitu 
sebaliknja, sehingga timbul perpetjahan2. Dimanakah kesehatian 
itu?

Tjoba kita renungkan, betapa sedihnja keadaan itu. Bukankah kita 
semua orang2 pertjaja tsb. mendjadi satu tubuh didalam Tubuh 
Kristus? Lihat 1 Kor 12:12-31. Karena kitalah anggota Tubuh Kristus
dan Kristus sendiri Kepalanja. Anggota Tubuh itu semuanja sehati; 
saling menolong, saling menasehati, bukan satu dengan jang lain 
saling bermusuhan atau ber-pukul2an sama sendiri.

Tetapi bagaimanakah keadaan orang2 Kristen dan geredja2 pada 
saat ini? Seharusnja mereka hidup sehati. Sehati disini bukan 
berarti harus mendjadi satu golongan, organisasi, aliran atau sekte. 
Bukan. Sehati disini berarti mempunjai hati jang sama.

Hati matjam apakah jang perlu kita miliki? Tak lain dan tak bukan 
jalah "Hati Kristus." Hati Kristus Jesus jang penuh kasih itu jang 
perlu kita miliki. Djikalau hati jang penuh kasih tsb. jang kita miliki, 
tidak mungkin ada kebentjian, perkelahian, perpetjahan, fitnah, 
umpat, olok2an, perebutan kedudukan diantara sesama orang 
Kristen dan geredja2. Djikalau kita mengetahui saudara kita sesat 
atau bersalah, tidak kita pergi ke-mana2 untuk menjiarkan bahkan 
memfitnah, tetapi dengan kasih Kristus kita harus menjentakkan 
mereka itu supaja djangan binasa dari kesesatan atau kesalahnanja 
itu. Seperti: Jehuda 23.

Tuhan menginginkan Tubuh Kristus itu berdiri dengan sehat. Mari 
kita melihat sedjarah gredja jang mula2 djaman Rasul2 dahulu. 
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Apakah pekerdjaan Tuhan pada waktu gredja jang mula2 itu 
sukses? Sehingga Petrus jang penuh dengan Rohu'lkudus itu sekali 
berchotbah 3000 orang bertobat. Bahkan bajangannja sadja dapat 
menjembuhkan orang (Kis Ras 5:15) sakit. Djangan-kannja 
bajangannja, sapu tangannja Paulus dapat dipakai untuk 
menjembuhkan orang sakit. Apakah sebabnja? Karena orang2 
(sidang) pada waktu itu hidup dengan sehati dan sedjiwa (Kis Ras 
4:32).

Oleh sebab itu, hai saudara2 seiman didalam Kristus, mari kita 
lupakan segala kedjadian2 jang djelek jang telah lalu. Mari kita 
hidup sehati dan berdoa dengan sehati didalam Kristus. Marilah kita 
berdoa:

Oh Bapa jang mengasihi kami, ingat apalah kiranja akan umat Mu 
dan geredja2 jang bertjerai berai ini. O Allahku persatukanlah kami 
didalam satu Tubuh, satu Roh, satu Iman, satu Baptisan dan satu 
Bapa, didalam AnakMu Jesus Kristus, supaja dunia dapat mengenal 
kasihMu dan AnakMu didalam kami. Persatu-kanlah umatMu dan 
geredja2Mu ini. Kami ingin hidup sehati. Persatukanlah kami semua 
ja Allahku.

Didalam AnakMu Jesus Kristus kami berdoa. AMIN.

Pengasuh Peduker,
Jerimia Rim.

B E R M O H O N A N

D O A

Berhubung dengan bertambahnja pelajanan2 jang 
akan kami hadapi, terutama pelajanah2 tahun jang 
akan datang, jaitu pelajanan2 luar pulau dan luar 
negeri, dengan ini kami mohon bantuan doa dari 
saudara-saudara seiman, dan terutama anggota2 
Peduker.

 terima kasih.
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Kesasian jang Buntok:

Kawan2 jang seiman:

Pada tgl. 29 September 1971, jaitu hari Rabu, pada hari. tsb., 
adalah hari doa rantai jang telah ditentukan bagi Sidang Tuhan 
setempat. Pada djam duabelas tengah hari, datang dua orang dari 
daerah Barito Timur. Dan ke-dua2nja ini adalah ber-djabatan Guru2 
Agama dari Geradja Katolik. Satu diantaranja, memang keluarga 
saja. Dan mereka itu menginap ditempat kami. Setempah bitjara2, 
baru kami ketahui bahwa kawannja jang satu itu, dalam keadaan 
sakit djiwa/sinting. Dia sering menghebohkan orang lain dengan 
perbuatan2nja. Dan menurut Keterangan saudara saja tadi, bahwa 
sementara itu keadaan sisakit itu sangat gawat. Soalnja sudah lebih 
dari satu minggu tidak depat tidur sedikitpun. Dan maksud 
keBuntok ini ialah untuk mengantar orang itu kerumah sakit. Dan 
bila ternjata rumah sakit diBuntok tidak dapat 
merawat/mengobatinja, maka dia akan dikirim kerumah sekit djiwa 
diBandjarmasin. Orang itu gila selama tiga tahun, telah banjak 
berobat ke-dokter2 atau ke-dukun2, dan masih tidak sembuh2. Dan
heran sementara itu Tuhan mengatur rentjanaNja dengan orang ini. 
Sedang berbitjara sebelum pergi berdoa, suami saja menjusun 
traktat2. Orang gila itu minta supaja dia boleh membatjanja. Waktu 
dia membatja traktat itu dia djadi mengantuk, dan tertidur pula 
selama dua djam. Dan sementara dia tidur, Tuhan berbitjara kepada
kami, supaja hamba Tuhan mengusir setan jang ada dalam orang 
itu. Tetapi lebih dahulu orang itu harus ditanja karena dia masih 
mempunjai berhala dan hobatan2 lain. Anehnja waktu orang itu 
bangun tidur, dia mengatakan bahwa dia mau menggabung diri
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dalam geredja kita dan minta dibaptiskan, karena katanja dia sudah
sembuh melalui batjaan2 jang baru dia batja tadi. Tetapi hamba2 
Tuhan mau begitu sadja menerima dia. Lalu Pdt. E. Th. Penjang 
bertindak untuk mengundersukkan dia. Benar itu orang mengaku 
bahwa dia masih ditunggangi oleh sahabat2nja (dari keturunan) 
mereke, berapa matjam dan buaja, selain itu masih ada djuga 
djimat2 lainnja. Dan dia mengaku Pada saat itu dia mau ikut Tuhan 
Jesus dengan sungguh2. setelah itu para Hamba2 Tuhan berdoa dan
mengusir roch2 djahat itu dalam Nama Jesus. Dan Pudji Nama-ja 
Tuhan, Orang itu disembuhkan dan dilepaskan seketika itu djuga. 
Kesembuhan itu terdjadi pada Hari Djumaat tgl. 1/10; dan pada tgl. 
2/10 Sdr. Suriansjah (demikianlah nama saudara tadi) telah 
dibaptiskan. dan terima Tuhan Jesus sebagai Djuruselamat dan 
Tabibnja. Dan pada siang hari Sabtu itu dia pulang kekampung 
halamanja dengan kesukaan sorga jang tak terhingga. Dia pulang 
tanpa pergi keDokter atau ke rumah sakit lagi.

Halelujah! Itulah kesaksian dari kata Buntok jang terpentjil. 
Bantulan kami terus dalam doa saudara2 agar pekerdjaan Tuhan 
diKalimantan boleh menjala.

Salam dari Sdrmu dalam Jesus
Nj. Grafina Penjang.

Mentjari Damai:

Segala pudji dan sjukur bagi nama Tuhan kita Jesus Kristus, kalau 
saat ini saja boleh menjaksikan tjinta Tuhan jang telah saja rasakan 
dalam hidup saja. Semendjak ketjil sebenarnja saja sudah dididik 
mendjadi orang Kristen, dan saja djuga dibesarkan di-tengah2 
orang Kristen, sebab ajah saja seorang Hamba Tuhan (pelajan 
pekerdjaan Tuhan). Tetapi saja hanjalah Kristen adat atau turunan. 
Pada suatu hari pada tahun 1963 saja pergi merantau sebab saja 
dirumah tidak merasa puas dan damai, bahkan saja tidak senang 
melihat apa jang orang tua saja lakukan; hati saja selalu gelisah.

Dengan kepergian saja, saja bermaksud untuk mentjari kepuasan 
dan damai jang sebenarnja. Dalam perantauan saja menemukan 
segerombolan pendjahat jang saja rasa tjotjok dengan mereka, lalu 
saja masuk dalam gerombolan itu. Dan disitu saja menerima 
pengadjaran ilmu kebatinan. Menurut alam pikiran saja, 
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disinilah saja mentjapai damai jang saja tjari itu, jaitu damai jang 
sebenarnja.

Tetapi bukan damai jang saja peroleh, bahkan kebalikannja saja 
selalu menerima kegelisahan dan saja merasa selalu dalam 
antjaman, dan ini membuat hati saja gelisah dan pendirian saja 
tidak tetap. Karena pekerdjaan saja setiap hari hanjalah merampok 
dan main djudi serta mabuk2an dan mengisap gandja dan banjak 
lagi hal2 jang djahat jang saja lakukan. Djuga sering saja 
memamerkan kedjagoan saja dipasar dengan berbagai tjara. Dan 
inilah tjara hidup saja jang lalu. 

Tetapi Tuhan tidak membiarkan saja hidup terus dalam djurang 
kebinasaan, Pada suatu hari ada satu peristiwa jang menimpa hidup
saja, jaitu waktu saja melakukan kedjahatan saja di-tangkap jang 
berwadjib, dan saja dimasukkan pendjara selama satu setengah 
tahun. Dan disinilah ada seorang hamba Tuhan datang mengindjil 
kependjara, dengan memberitakan damai dari Allah dan 
kebahagiaan dari Allah. Hamba Tuhan ini berkata: "Hanjalah dengan
djalan pertjaja kepada Jesus."

Dan saat itulah hati saja terbuka kepada perkara2 jang dari Allah 
itu. Dan semendjak itu saja sadar akan segala per-buatan saja dan 
dosa saja. Dan disitulah saja mulai merasakan damai jang daripada 
Allah, dan ini saja rasakan damai jang sebenarnja jang saja tjari.

Sesudah saja bebas dari pendjara saja terus pulang kerumah 
menemui orang tua saja, berketepatan sekali pada malam itu 
sedang diadakao persekutuan dirumah saja. Dan Firman Tuhanpada 
waktu itu terdapat dalam Matius 11:28-30. Dan saja merasa Firman
Tuhan ini tepat untuk saja. Sesudah dua Minggu kemudian disatu 
desa diadakan kebangunan Rohani, dan achir kebaktian itu hamba 
Tuhan itu memanggil orang2 jang merasa berdosa untuk datang 
didepan. Dan saat itu Roh Tuhan bekerdja dalam hati saja, lalu saja 
langsung datang kedepan. Pada saat itu saja langsung djatuh 
pingsan dan muntah2, dan disitu saja merasa bahwa semua ilmu 
kebatinan saja keluar. Dan disitulah saja merasakan sungguh2 tjinta
kasih Tuhan pada dirisaja. Dan semendjak itu saja merasakan 
perobahan dari Tuhan didalam hidup saja, sehingga saat ini saja 
boleh turut melajani pekerdjaan Tuhan dan masuk ke Bible Training 
Center.

Oleh: B. Saroha Pangaribuan
B.T.C. Lawang.
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Kita akan menjelidiki riwajat hidup dua orang Alkitak, jang menjadi
lambang dari dua golongan didalam geredga2 pada masa ini.

Kita akan menjelidiki kehidupan dari Saul dan Daud, karena orang 
ini melambangan taraf kehidupan orang2 Kristen pada masa ini. 
Dalam kitab 1 Samuel 8 ditjeritakan bahwa bangsa Israel berseru 
kepada Semuil dengan berkata: "Engau sudah tua dan anak2mu 
tidak berdjalan dalam djalan jang benar. Sebab itu kami ingin 
diperintah oleh seorang radja sebagaimana ber-laku di-negara2 jang
lain. Kami tidak ingin hanja dibawah pimpinan Allah seperti dahulu, 
tetapi kami ingin seseorang jang memerintah kita untuk mewakili 
Allah." Semuil tidak senang dengan mendengar seruan ini, dan dia 
bereru kepada Tuhan, maka Allah berkata kepada Semuil: "Mereka 
tidak menolak engkau, tetapi mereka menolak Aku. Tundjukkanlah 
kepada mereka matjam apakah radja jang akan memerintah 
mereka, dan bagaimana radja itu akan menguasai hidup mereka."

Seterusnja dalam fasal 8 ini: Semuil menundjukkan kepada rakjat 
bagaimana radja itu akan memerintah mereka. Semuil itu berkata: 
"Radja ini akan mentjari keuntungan dirinja sendiri sadja. Dia akan 
mengambil anak2Mu laki2 dan perempuan untuk dirinja sendiri, 
jaitu putramu mendjadi tentaranja dan putrimu mendjadi isterinja. 
Dia akan mengambil lembu dan tanahmu mendjadi miliknja sendiri. 
Segala sesuatu jang ada padamu akan ditaklukkan dibawah kaki 
radja itu."
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Inilah sifat jang dinjatakan oleh Saul, radja jang pertama itu. Pada 
saat Saul naik tachta, dia mulai mengambil untuk dirinja sendiri; 
dan tidak lama lagi rakjat mulai berseru kepada Tuhan karena 
ditindis oleh Saul.

Tuhan mengetahui bahwa bangsa Israel mau minta radja. Dia 
sudah melihat kebutuhan mereka, dan Dia sudah mementukan 
orangnja; tetapi bangsa Israel itu tidak mau menunggu rentjana 
Tuhan itu. Mereka berkata: "Kami ingin seorang radja sekarang ini." 
Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan Saul dipilih mendjadi radja untuk 
sementara. Tetapi Saul itu bukan pilihan Tuhan. Alkitab berkata 
bahwa: rakjat jang memilih Saul. Mereka memilih dia oleh sebab 
ialah orang jang paling besar dan gagah.

Tuhan memberkati pilihan rakjat itu dengan mengurapi Saul 
mendjadi radja. Dan untuk sementara Semuanja berdjalan dengan 
lantjar. Roh Tuhan ditjurahkan kepada Saul sehingga dia berbuat 
perkara2 jang besar. Tetapi hatinja tidak sempurna dihadapan Allah.
Tidak lama lagi dia mulai berbuat perkara2 jang melawan kehendak 
Allah. Saul diutus oleh Tuhan untuk membunuh segala orang 
Amalek dan membinasakan segala harta bendanja. Tetapi ternjata 
Saul dengan tenteranja menghidupi lembu2 dan merampas harta 
benda serta menghidupi radja orang Amalek itu. Dan oleh sebab 
Saul tidak menurut perintah Allah, Allah menolak dia dari mendjadi 
radja lagi. Allah berkata: "Aku akan mengangkat orang lain untuk 
menggantikan tempatmu."

Saul itu melambangkan satu sistim atau golongan didalam 
geredja2 Tuhan pada nasa ini. Sifat Saul ini tidak hanja terdapat 
didalam dunia, tetapi djuga didalam geredja. Pada permulaan, 
sistim ini mendjadi berkat kepada umat Tuhan. Untuk sementara 
Tuhan memberkati dan mengurapi sistim itu dengan orang2nja. 
Tetapi tidak lama lagi manusia mulai menguasai gerakan Roh Kudus 
didalam geredja, dan menentukkan bagaimana Tuhan harus 
bekerdja. Mereka membuat peraturan2 dan hukum2, dengan 
menolak pekerdjaan Tuhan jang tidak menurut peraturan2 itu. 
Dengan ini manusia dan bukan Roh jang menguasai geredja.

Sebagaimana Saul mengambil anak2 jang paling baik mendjadi 
tentera Israel, demikian djuga sistim jang sekarang berlaku didalam
geredja ingin mengambil putra2 dan putri2 jang paling madju. 
Anak2 itu diisi otaknja dengan dogma2 atau lain2 pengetahuan 

-27-



teologis di-sekolah2 Alkitab, supaja dapat di-pakai untuk 
membangun aliran2 dan golongan2 sendiri. Biarlah kita mengerti 
bahwa hal ini berlaku diseluruh dunia pada saat ini.

Tuhan mempunjai satu rentjana untuk umatNja, jaitu: untuk 
membawa mereka kepada satu taraf jang baru dimana mereka 
dapat diberi kuasa dan wewenang dari Tuhan, dan mendjadi berket 
kepada orang2 jang lain. Djalan Tuhan tidak sama dengan tjara 
manusia didalam geredja2.

Djikalau kita melihat riwajat hldup radja Daud, kita dapat 
membandlngkan dua tjara ini dan mengerti apa jang Tuhan lakukan 
pada saat2 ini.

Sesudah Tuhan memberitahukan kepada Semuil bahwa Dia telah 
menolak Saul dari mendjadi radja lagi, maka Allah mengutus Semuil
pergi kepada seseorang diBethlehem jaitu Isai untuk mengurapi 
orang jang akan ditundjukkan oleh Tuhan. Manusia jang memilih 
Saul, tetapi Allah jang memilih Daud. Pada masa ini manusia telah 
memilih sistim jang seperti Saul jang kelihatan baik, dengan 
gedung2 jang besar, organisasi jang kuat dan sekolah2 teologi jang 
besar dan bagus. Kita ingin melihat umat Tuhan dilepaskan supaja 
dapat naik kepada satu tarat jang lebih tinggi, dimana mereka dapat
bersekutu dengan Allah. Kita ingin terlepas dari taraf kepikiran 
manusia ketaraf berdjalan dalam Roh Tuhan.

Semuil pergi keBethlehem dan berkata kepada Isai: "Tolong 
panggilkan anak2mu." Anak jang pertama datang. Semuil melihat 
bahwa anak itu besar dan gagah, Semuil berpikir: "Wah, inilah 
orangnja." Tetapi Tuhan berkata: "Bukan ini. Kamu hanja melihat 
kebaikan luarnja sadja. Aku dapat melihat hatinja. Orang ini Tidak 
sama luar dan dalam." Sebab itu Semuil memanggil jang kedua dan 
orang itu kelihatan bagus djuga, Tetapi Tuhan berkata: "Bukan ini." 
Satu per satu semua anak Isai datang kepada Semuil, tetapi tidak 
diterima oleh Tuhan. Achirnja Semuil bertanja kepada Isai: "Apakah 
saudara tidak ada anak2 lain lagi?" Isai mendjawab: "Masih ada 
satu lagi, tetapi dia masih ketjil. Dan sebenarnja dia tidak disini. Dia
sedang dipadang menunggu domba2. Tidak mungkin engkau ingin 
melihat dia." Tetapi Semuil berkata: "Aku ingin melihat anak itu." 
Djadi Daud dipanggil dan menghadapi Semuil. Dan pada saat itu 
Tuhan berbitjara didalam hati Semuil dan berkata: "Inilah dia, 
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bangunlah berdiri dan urapilah anak ini. Inilah jang akan menjadi 
radja bangsa Israel."

Didalam pengalaman kita pada masa ini, banjak perkara2 jang 
kelihaten baik dihadapan manusia. Dan kita anggap bahwa Tuhan 
pasti mau memberkati orang ini atau sistim itu. Tetapi Tuhan 
menjelidiki segala niat hati dan mengetahui segala kerinduan kita 
jang sebenarnja. Tuhan ingin memberi kuasa dan wewenangNja 
kepada umatNja. Tetapi djikalau Dia melihat niat hati jang tidak 
betul, Dia tidak mau mempertjajakan kuasaNja kepada mereka. 
Kalau orang sematjam itu diangkat oleh Tuhan, mereka akan 
memakai kuasaNja untuk keuntungan mereka sendiri. 

Tuhan memanggil orang2 seperti Daud, jang dapat diurapi oleh 
Tuhan dan memakai pengurapan itu untuk keperluan umat Tuhan, 
bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Orang ini akan menje-
rahkan dirinja bagi saudara2nja sebagaimana Tuhan telah 
menjerahkan diriNja untuk semna orang.

Daud mempunjai hati seorang gembala. Pada saat Semuil datang 
untuk mengurapi Daud, ia berada dipadang belantara sedang 
menunggui beberapa domba. Dipadang belantara itu djuga dia 
beladjar untuk mengenal Allah dan bersekutu dengan Dia. Pada 
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masa ini Tuhan memanggil orang jang mau berbuat demikian. Ini 
belum saatnja untuk perbuatan besar2an atau memegahkan diri  
dihadapan orang2 lain. Saatnja untuk satu orang hamba Tuhan jang
ternama sudah lewat. Sekarang inilah saatnja untuk Tuhan 
mengumpulkan satu umat jang dapat dipakaiNja. Pada saat ini umat
pilihan Tuhan itu berada dipadang belantara, mungkin sedang 
menggembalakan beberapa domba jang ketjil. Mereka mungkin 
diolok oleh sistim jang seperti Saul itu.

Segala orang berkata Daud itu tidak dapat mendjadi apa2, tetapi 
hanja dapat dipakai untuk menggembalakan beberapa domba 
dipadang belantara. Tetapi padang belantara itu mendjadi satu 
tempat latihan bagi Daud. Dia digembleng oleh Tuhan serta beladjar
banjak hal. Apabila kita masuk dipadang belantara pada masa ini, 
suadara2, dengan mata rohani dan telinga rohani kita terbuka, 
maka kita akan beladjar banjak hal. Dipadang belantara Daud 
bertemu singa dan beruang. Dan pada saat itu dia mengalami 
bahwa Roh Tuhan turun keatasnja, dan dia dapat melawan dan 
membunuh binatang2 itu. Pengalaman ini merupakan satu 
persiapan untuk masa jang akan datang, dimana dia harus 
menghadapi Goliat, dan sesudah itu segala tentera orang Pilistin.

Djikalau kita menghadapi beberapa singa dan beruang dipadang 
belantara, djangan kita lari atau takut. Tetapi biarlah kita mengerti 
bahwa Tuhan mengizinkan hal ini sebagai persiapan kita. Mengapa 
Tuhan berbuat demikian? Oleh sebab Tuhan mengetahui bahwa kita 
akan menghadapi Goliat dikemudian hari. Ketahuilah saudara2, 
djikalau kita tidak dapat mengatasi singa dan beruang itu, maka 
kita djuga tidak dapat membunuh Goliat. Sebab itu biarlah kita 
mengutjap sjukur didalam mengalami sesuatu jang rasanja seperti 
singa dan beruang itu, jaitu kalau kita menghadapi perkara2 jang 
tidak dapat kita atasi dengan usaha kita sendiri; karena pada saat 
itu kita dapat menjerahkan diri kepada Tuhan, dan kita akan 
mengalami pengurapan dari Roh Tuhan. Kita dapat mengerti apa 
jang mendjadi maksud Daud dimana dia berkata: "Bahwa Tuhan 
itulah Gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan. Djikalau aku 
menghadapi singa dan beruang maka Engkau beserta aku. 
Dipadang belantarapun, apabila aku mengalami dahaga dan 
kelaparan, maka dihentarnja aku kepada air jang tenang. Kalau aku 
tjape dibaringkanNja aku pada tempat jang banjak rumputnja. Dan 
Tuhan mengurapi kepadaku dengan minjakNja. Aku mengalami 
pengurapan dari padamu Tuhan. Aku mulai mengalami pimpinan 
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daripada RohMu, ja Tuhan. Tidak hanja sampai disitu sadja,  tetapi 
Tuhan menjediakan medja jang lengkap dihadapanku. Tuhan 
berkata 'duduklah dan makanlah. Aku melindungi engkau dari 
segala musuhmu.'" Inilah suatu kenjataan untuk kita pada saat2 ini,
dimana kita mulai mengalami pimpinan dari Roh Tuhan.

Tetapi djikalau saudara dan saja ingin dipimpin oleh Roh Tuhan, 
kita harus meninggalkan beberapa sistim jang seperti Saul, dan 
melepaskan diri dari kepikiran manusia. Banjak orang jang akan 
bentji pada kita. Orang berkata: "Djanganlah kamu mentjari Tuhan 
dipadang belantara. Kamu harus bergabung dalam sistim kita jang 
mempunjai segala perlengkapan jang kauperlukan." Tetapi Tuhan 
berkata: "Bukan begitu. Tetapi engkau harus keluar kepadang 
belantara, dimana Aku akan mengadjar engkau perkara2 jang tidak 
dapat engkau beladjar didalam sistim2 Saul itu." 

Achirnja Saul masuk kesukaran. Roh Tuhan telah diangkat dari-
padanja, oleh sebab sifatnja, dan ketidak taatannja kepada Tuhan. 
Allah memindahkan pengurapanNja kepada Daud. Pada satu saat 
ada peperangan dengan orang Pilistin. Tiga kakaknja Daud pergi 
ketempat pertempuran itu mendjadi tentera2 Saul Tetapi Daud 
masih dipadang belantara. Orang masih anggap bahwa Daud itu 
ketjil dan tidak dapat berbuat apa2. 

Tetapi di-tengah2 peperangan ada seorang Pilistin jang bangkit 
berdiri, dan segala orang lsrael lari daripada orang itu. Itulah Goliat,
seorang raksasa. Goliat berkata: "Aku memberi tantangan kepada 
segala tentera orang Israel. Pilihlah seorang jang dapat keluar 
berkelahi dengan saja. Kalau orang itu dapat menang, maka kami 
sekalian akan mendjadi hambamu; tetapi kalau saja mengalahkan 
dia, maka kamu sekalian akan mendjadi hamba2 kami. Segala 
tentera bangsa Israel gemetar. Memang mereka ada seorang 
raksasa jang namanja Saul, tetapi pada saat dia lihat Goliat, dia 
mengetahui bahwa dia tidak sanggup untuk mengalahkan Goliat itu.
Karena Saul hanja bersandar kepada kesanggupannja sendiri dan 
tidak bersandar lagi kepada Roh Tuhan.

Pada masa ini kita mengalami, bahwa geredja2 Tuhan harus 
menghadapi Goliat2, dan banjak jang turun keadaan rohaninja dan 
semangatnja. Biasanja geredja2 itu tidak mengerti sebabnja. 
Mereka, mempunjai atjara jang baik sekali, dan sekolah2 Alkitab 
jang baik. Mengapa keadaan geredja itu turun? Sebab geredja2 itu 
menghadapi Goliat2, jaitu persoalan2 jang besar, jang tidak dapat 
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mereka atasi dengan kepikirannja sendiri. Sidang2 djumaat mereka 
mulai bimbang dan gelisah.

Tetapi kalau kita dapat melihat apa jang Tuhan kerdjakan pada 
masa ini, kita akan mengerti bahwa Tuhan sedang menjediakan satu
kaum seperti Daud, jang mengalami gerakan Roh Kudus. Diseluruh 
dunia ada grup2 jang ketjil dari ber-matjam2 aliran geredja dan 
organisasi. Mereka se-olah2 keluar kepadang belantara untuk 
mengalami gerakan Roh Kudus, dan menantikan panggilan Tuhan 
jang akan berkata kepada kaum ini, seperti dikatakan kepada Daud:
"AnakKu, sudah sampai saatnja engkau pergi kepada saudara2mu 
dan melihat keadaan mereka." Pada saat itu Daud tidak mengetahui
apa2 tentang Goliat. Dia hanja disuruh membawa makanan kepada 
kakak2nja, melajani mereka, dan melihat keadaan didalam 
peperangan itu. Dan sebab itu Daud turun ketempat pertempuran 
itu. Pada saat dia sampai ketempat pertempuran itu, baru dia 
melihat persoalan mereka dengan Goliat. Waktu Daud berdiri disitu, 
Goliat itu memberi tantangan lagi dengan njaring suara kepada 
segala tentera Saul. Segala orang gemetar dengan ketakutan.

Tetapi pada saat Daud mendengar tantangan itu dari orang Pilistin,
Roh Tuhan mulai memberi kekuatan didalam dirinja. Dan Daud 
berkata: "Siapakah orang Pilistin jang tidak bersunat itu, jang berani
memberi tantangan kepada tentera Allah jang hidup?" Daud mulai 
berbitjara dengan orang2 jang lain. Tetapi mereka hanja mengedjek
sadja dengan berkata: "Kita tidak dapat mengalahkan Goliat. Kita 
harus berkompromi sadja. Djanganlah kamu mengganggu 
keamanan disini." Tetapi Daud itu tetap berpendirian bahwa mereka 
dapat mengalahkan Goliat.

Demikian djuga kalau kita mulai berdjalan didalam Roh, banjak 
orang jang mengolok kita. Kita akan berlawanan dengan segala 
organisasi geredja. Djikalau kita berkata: "Didalam Kristus, kita 
dapat menang," maka orang jang lain akan berkata: "Kita harus 
tetap tinggal didalam dosa. Kita hanja orang berdosa sadja, dan kita
hanja menunggu Kedatangan Tuhan Jesus, jang akan datang dan 
mengangkat kita sebelum kita ditangkap oleh si-Dadjal." Saudara2, 
Tuhan tidak datang untuk mendjemput orang berdosa, melainkan 
orang sutji jang tidak bertjatjat-tjela. Banjak orang jang belum 
mengerti tentang kemenangan jang didlam. Kristus itu. Kalau kita 
mulai melajani mereka, dan memberitahukan bahwa kita dapat 
menang, dan mengalahkan segala kuasa kegelapan, mereka
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berkata: "Pulang kepadang belantara sadja. Engkau tidak pada 
tempatnja disini."

Tetapi Tuhan memanggil satu kaum pada masa ini jang dapat 
berdjalan pada taraf jang lebih tinggi didalam Roh. Mereka tidak 
berdjalan menurut hawa nafsu lagi, dan didalam Tuhan mereka 
dapat menang.

Waktu Saul mendengar bahwa Daud mengadakan kekatjauan 
diantara tentera itu, dia ingin mengetahui untuk dirinja sendiri. 
Sebab itu Daud dipanggil dihadapan Saul. Ketika melihat Daud, Saul
berkata: "Tak mungkin inilah anaknja jang ditjeritakan oleh tentera 
itu. Anak ini tidak mempunjai sendjata, bahkan tidak ada pedang. 
Orangnja masih ketjil." Tetapi Daud berkata: "Dengarlah Saul. Saja 
mau keluar dan berperang dengan Goliat." Saul berkata: "O, kamu 
begitu ketjil, dan tidak ber-pengalaman. Kamu belum lima tahun 
dididik disekolah Alkitab kita. Kamu belum sepuluh tahun mendjadi 
pendeta muda digeredja kami. Kamu belum mendjadi 
pengerdjapun."

Daud menantang Saul; dengan berkata: "Betul, saja belum 
mengalami segala perkara itu. Tetapi saja sudah lewat padang 
belantara, dimana saja beladjar dipimpin oleh Roh Tuhan. Pernah 
ada singa dan beruang jang akan makan domba2ku, dan saja tidak 
ada pedang atau perisai untuk melindungi domba2 itu. Saja bisa 
memanggil, nama Tuhan sadja, dan Roh Tuhan turun keatasku. Dan 
dengan kuasa itu saja dapat membunuh singa dan beruang itu. 
Itulah jang mendjadi pedoman untuk hidup saja, jaitu saja merige-
nal Roh Tuhan dan saja dapat berdjalan didalam Roh Tuhan itu."

Inilah sjarat jang satu2nja untuk hamba Tuhan pada masa ini; jaitu
untuk mengenal suara Tuhan dan berdjalan didalam pimpinan 
Tuhan. Tidak perlu memakai kepikiran manusia. Djikalau saudara2 
dapat bergerak dalam Roh Tuhan, Tuhan akan membuka segala 
rahasia FirmanNja. Dia akan menundjukkan perkara2 didalam 
Alkitab jang belum pernah saudara mengerti sebelumnja. Inilah satu
Buku jang bersifat Rohani, dan orang jang mau mengerti Buku ini 
harus berdjalan didalam Roh.

Saul berkata kepada Daud: "Baiklah. Saja akan mengutus engkau 
untuk berperang dengan Goliat. Tetapi sebelum engkau keluah, 
alangkah baiknja engkau memakai sendjata2ku. Ambillah perisaiku 
dan pedangku. Kami akan memberi engkau kursus kilat didalam 
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Sekolah Alkitab kami. Kami akan mengadjar engkau untuk 
memimpin kebaktian dan memberi atjara2 kebaktian. Lalu engkau 
dapat menghadapi Goliat." Tetapi ternjata sendjata2 Saul itu tidak 
tjotok untuk Daud. Badju zirahnja terlalu besar, pedangnja terlalu 
berat, dan Daud himpir tidak dapat mengangkat perisai itu. Daud 
berkata: "Saul, sistimmu terlalu sukar. Saja tidak bisa memakai 
perkara2 ini. Saja biasanja berdjalan dipadang belantara, dimana 
saja hanja mengalami pengurapan Roh kudus sadja."

Saudara2, kalau kita keluar pada masa ini dan menghadapi 
saudara-saudara kita jang belum mengenal pimpinan Roh Kudus, 
mereka akan mau memberi sendjata2 mereka kepada kita. Dan 
djikalau kita mau memakai sendjata2 mereka, kita akan mengalami 
bahwa sendjata2 itu tidak tjotjok. Kalau saudara masuk dalam 
kebaktian dan mau mendjalankan atjara kehaktian jang biasa, 
saudara tidak merasa enak. Tjara2 itu tidak tjotjok lagi bagi 
saudara. Saudara akan merasa gerakan Roh Tuhan didalam hati, 
tetapi tjara2 jang lama itu mengikat saudara. Biarlah kita tetap 
pada tarap jang tinggi dimana kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena
hanja pelajanan didalam Roh Kudus, jang dapat membawa 
kepuasan kepada umat Tuhan, dan membawa mereka kepada 
kemenangan. Seperti Daud, biarlah kita melepaskan segala 
sendjata2 Saul itu, jaitu segala tjara2 jang lama. Kalau kita 
menghadapi Goliat kita harus memakai sendjata2 jang langsung 
dari Roh Tuhan.
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Daud datang ditepi sungai jang ketjil. Dia mengambil lima batu 
ketjil, jang sudah dibuat litmin oleh air jang mengalir diatasnja. 
Kalau dilempar, batu itu dapat berdjalan jang lurus, sebab sudah 
halus. Tuhan sedang menjediakan kita mendjadi sendjata2Nja. Dia 
akan memberi satu pelajanan atau djabatan kepada kita, supaja 
kita dapat keluar dan menghadapi Goliat. Tetapi kita harus 
dihaluskan didalam sungai dari Allah, jang mengalir pada hidup kita,
agar segala sifat jang keras didalam kita dihilangkan. Karena kita 
akan dilempar, setjara Rohani, oleh Tuhan. Biarlah djalan kita pada 
saat itu lurus dan tidak sesat dari djalan jang benar, supaja kita 
dapat membunuh Goliat. Kadang2 kita kurang senang didalam 
sungai itu. Kita lebih senang keluar dan mulai berbuat sesuatu. 
Disungai itu kita merasa tidak berbuat apa2 jang berguna. Tetapi 
Tuhan ingin kita sabar menantikan kehendakNja sadja. Tuhan akan 
menjiapkan kita lebih dahulu; lalu pada saat jang ditentukanNja, Dia
akan mengangkat kita dan memakai kita untuk membunuh Goliat.

Daud itu mulai berdjalan naik ketempatnja Goliat itu, Goliatheran 
melihat anak ketjil berdjalan, dengan tidak mempunjai sendjata 2 
apapun. Goliat bertanja: "Kamu siapa, jang mau melawan saja? 
Kamu tidak ada perlengkapan sendjataapapun. Kamu tidak ada 
perlindungan seperti mereka jang lain. Saja akan membunuh 
endkau, dan memberi bangkaimu kepada binatang2 diladang." Daud
tetap memandang Goliat itu, dan berkata: "Goliat, kamu melawan 
aku dengan perisai dan pedang, dan dengan segala kepandaianmu, 
tetapi aku tidak melawan engkau dengan kepandaianku, Aku 
melawan engkau didalam nama Tuhan Allah jang hidup dan oleh 
pengurapan daripada Roh Allah. Dan saja akan membunuh engkau."

Dan achirnja Daud jang penuh dengan pengurapan Roh itu 
melemparkan satu batu jang telah dipilihnja dari sungai itu, tepat 
pada dahi Goliat dan achirnja djatuh dan mati.

Djadi ternjata sistim Saul itu tidak dapat mengalahkan Goliat; 
karena sistim2 itu mati, hanja mendjadi kebiasaan2 dan memenuhi 
otak sadja.

Tetapi Tuhan saat ini sedang mentjari suatu umat jang 
dilambangkan seperti Daud, jang selalu penuh dengan pengurapan 
Roh Kudus dan menurut kehendakNja.
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Kemenangan itu bukan hanja untuk Daud melainkan djuga untuk 
bangsa Israel dan djuga Saul.

Sekarang bagaimana dengan saudara?

Maukah saudara menjerahkan hidup mendjadi suatu korban jang 
hidup dan kudus dan akan dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan 
umatNja dan geredja2Nja dari ikatan sistim2 manusia dan 
organisasi jang berlawanan dengan kehendak Tuhan?

Dengarlah suaraNja jang memanggil engkau. Mulailah berdjalan 
didalam RohNja sekarang ini djuga. Djangan ditunda sampai besok. 
Mari ber-sama2 kami. Tuhan memberkati.

oleh: Jon Harvey.
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