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Sesudahnja kedjatuhan Adam di Firdaus, Allah mendjatuhkan 
kutuk terhadap ular itu dan memberi djuga kepadanja suatu 
perdjandjian: "Allah berkata kepada ular oleh karena engkau telah 
berbuat jang demikian, engkau dikutuk dari pada semua binatang 
djinak dan dari pada, segala binatang hutan; engkau akan menjulur 
dengan perutmu dan engkaupun akan makan debutanah sepand-
jang umur hidupmu" (Kedj. 3:14). Dan kepada Adam Allah berkata: 
"Dengan berpeluh mukamu engkau akan makan rezekimu, sehingga
engkau kembali pula kepada tanah; karena dari padanja engkau 
telah diambil; karena abulah adamu, dan kepada abupun engkau 
akan kembali" (Kedj. 3:19).

Djadi Adam jang pertama, jang djatuh dalam dosa, dinjatakan 
debu adanja, dari pada tanah, fana/duniawi. Oleh sebab itu, ia 
mendjadi mangsa dari pada si ular (setan). Istilah2 ini adalah 
setjara simbolis dan rohaniah, sebab kita ketahui bahwa ular tidak 
memakan kotoran/lumpur. Mereka makan kelintji, tikus dll. Sifat 
jang fana ini merupakan makanan bagi setan, karena Adam 
merupakan makanannja jang sesungguhnja.

Selama manusia tinggal didalam kedjatuhannja, ia akan berada 
dibawah daerah kekuasaan setan. Selama manusia tinggal didalam 
taraf Adam jang pertama ini, entah ia telah atau belum dislamatkan,
ia dapat mengharapkan mendjadi mangsa setan, diserang dan 
disiksa.

PIKIRAN DUNIAWI.
Alkitab mengatakan dengan djelas bahwa "orang duniawi tidak 

dapat memerima perkara2 jang dari pada Roh Allah, karena hal ini 
mendjadi kebodohan bagi mereka; djuga tidak dapat mereka 
memgenalnja, sebab perkara2 itu diselidiki setjara rohani" (1 Kor 
2:14). Mengapa? Sebab pikiran duniawi merupakan pintu terbuka 
bagi setan, djalan jang mudah untuk masuk kedalam sifat 
keduniawian jang tjemar itu. Inilah jang menjebabkan orang2 jang 
berilmu pengetahuan, terpeladjar, pengobatan dan djuga ahli2 
teologia tidak dapat mengenal Allah dengan hikmat dunia mereka. 
Analog, logika, teori dan pendapat tidak akan dapat menggali 
kebenaran2 Allah jang mendalam, melainkan hanja mendjadi 
pengganti jang miskin dari pada wahju ilahi oleh Roh Kudus. Mereka
hanja dapat mengetahui perkara2 jang berhubungan dengan Adam 
jang pertama. Hanja orang jang lahir baru dengan pikiran Kristus 
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didalamnja, dapat mengenal kehendak Allah dan kebenaran Adam 
jang terachir, Tuhan jang dari Surga datangNja.

Inilah jang menjebabkan ada begitu banjak merk geredja, begitu 
banjak pengelompokkan didalam Kekristenan sekarang ini. Inilah 
jang mendjadi sebab dari pada teori2 jang begitu banjak, timbunan 
ilmu teologia dan banjaknja -isme2, penjembahan dan sekte2 
didalam agama. Pikiran keduniawianlah jang berusaha untuk 
menjelidiki se-dalam2nja tentang perkara2 Allah, sedangkan setan 
sedang bertachta diatas tachta pikiran duniawi itu. Ingatlah 
saudara2, bahwa orang jang lahir baru tidak akan menjatakan 
ataupun mendjadi bagian dari pada aliran geredja jang berpetjah-
belah. Suatu organisasi geredja jang duniawi jang diawasi dan 
dipimpin oleh orang jang berpikiran duniawi. Ia akan mengasihi 
djiwa2 jang papa itu jang mendjadi budak mesin2 itu, tetapi ia 
sendiri tidak mau diperbudak oleh sistem jang demikian. Ia dipimpin
oleh Roh Allah dan hanja mendjadi alat persekutuan dengan Jesus 
Kristus.

DARI PADA TANAH, DUNIAWI.
Baiklah saja batjakan I Korintus 15:45-49 dengan penterdjemahan

jang baik: "Demikianlah tertulis: Adam, orang pertama telah 
didjadikan djiwa jang hidup; Adam jang achir di-djadikan Roh jang 
menghidupkan (Pemberi hidup). Orang jang pertama berasal dari 
pada tanah, dibuat dari pada debu, berpikiran duniawi; orang jang 
kedua adalah Tuhan dari Surga. Sekarang, mereka jang didjadikan 
dari pada debu adalah sama dengan dia jang pertama jang 
didjadikan dari pada debu -- berpikiran duniawi; sebagaimana 
Orang jang dari surga asalNja, demikian djuga, mereka jang dari 
surga asalnja -- berpikiran surgawi. Djikalau kita telah memiliki rupa
orang jang dari pada debu asalnja, demikian kita akan dan biarlah 
kita djuga memiliki rupa Orang jang dari Surga itu."

Djadi saudara heran mengapa setan diidjinkan untuk memberi 
kesukaran kepada saudara, mentjobai saudara, menjiksa pikiran 
saudara? Ini disebabkan karena saudara se-kurang2nja masih 
memiliki sebagian dari pada sifat Adam jang pertama, orang jang 
dari debu tanah asalnja. Debu adalah mangsa ular. Ia mempunjai 
hak untuk menjerang saudara selama saudara masih memiliki sifat 
Adam jang pertama itu. Apakah saudara mau menghantjurkan ular 
itu, naga tau, iblis itu? Djika demikian tinggalkanlah debu itu. 
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Djanganlah lagi memiliki rupa Adam, dan sebagaimana Alkitab 
katakan: "Biarlah kita memiliki sifit Orang jang dari Surga asalnja 
itu." Djikalau saudara sudah memiliki sepenuhnja sifat Jesus Kristus,
Adam jang achir itu, maka sudara tidak akan memiliki sesuatupun 
lagi untuk mendjadi makanan iblis.

TIDAK ADA PERSAMAAN.
Tuhan Jesus berkata didalam Jahja 14:30: "Tiada banjak lagi Aku 

akan bertutur dengan kamu, karena penghulu dunia ini datang dan 
se-kali2 tiada ia berhak atas Aku (tiada ada persamaannja sama 
sekali dengan Aku, tiada sesuatupun didalam Aku jang 
kepunjaannja, ia tiada berkuasa atas Aku)". Inilah rupa dari pada 
Kristus. Tak ada persamaan apapun dengan setan. Tak ada 
suatupun sifat Adam jang didalam Dia jang kepunjaan setan. Oleh 
sebab itu setan tidak berkuasa atas Dia. Bilamana saudara telah 
mati sepenuhnja dari pada kehidupan Adam itu, djika tidak ada lagi 
sesuatupun dari pada debu Adam saudara, setan tidak akan 
mempunjai kuasa atas saudara.

Saja dapat ketakan kepada saudara2 jang kekasih, bahwa setan 
telah mendapat sedikit ransum dan makanan jang kering didalam 
beberapa anak2 Tuhan jang sedang mendesak naik pada panggilan 
jang tinggi. Mereka memperoleh kemenangan lepas kemenangan, 
sebab mereka meletakkan kemanusiaannja jang lama itu pada Kaju 
Salib, mensalibkan sifat kemanusiaan itu. Mereka sedang 
mengidjinkan Kristus njata sepenuhnja didalam kehidupan mereka 
dan mulai memiliki lebih banjak dari pada rupanja jang keberkatan 
itu. Mereka tidak mempunjai rasa takut kepada setan atau 
sendjata2nja. Mereka sanggup berdjalan menerusi neraka dan tidak 
satupun iblis dapat menjentuh mereka. Pentjuri2, pembunun2, 
pemabuk2, pendjudu2 dan perzinahan tidak dapat mendjatuhkan 
mereka. Laba jang kedji tidak dapat menggoda mereka, keinginan 
sex tidak dapat mendorong mereka. Mereka adalah pemenang2, 
jang menjaksikan kepada dunia tentang dan kuasa Kristus jang 
Hidup!

Inilah maksud Allah untuk putra2Nja. Ini untuk kamu, saudara2 
jang kekasih, -- pertjajalah dan masuklah!

oleh: Bill Britton.
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Saja pertjaja bahwa kepada setiap orang Tuhan selalu memberikan
Karunia (talenta, bakat, kemampuan) jang ada. Oleh karena itu 
patutlah dan wadjib setiap orang memperhatikan d...nja sendiri 
dengan seksama, jaitu: memperhatikan Karenia Allah jang ada 
didalam kita. Seringkali orang mengatakan bahwa: "Saja tidak ada 
bakat dan saja tidak ada Karunia (talenta)." Orang jang berkata 
sematjam ini djelas bahwa orang itu tidak mau memperhatikan 
dirinja dengan sungguh2. Orang tersebut tidak ada kerinduan untuk
mendapat Karunia dari Allah, dan hatinja kurang mentjari Allah, 
sehingga kurang tahu Allah jang didalam dirinja. Tuhan tidak 
memberikan Karunianja kepada sembarangan orang atau orang 
jang tidak mempunjai kerinduan. Tuhan rela memberikan kepada 
orang jang sungguh2 mentjari Dia.

Saja pertjaja bahwa Tuhan selalu memberikan KaruniaNja menurut
kadarnja masing2 (Rum 12:6). Rasul Paulus dua kali-memperingat-
kan kepada pemuda Timotius jang seringkali melupakan Karunia 
jang Tuhan sudah berikan kepadanja (1 Tim 4:14; 2 Tim 1:6). Djadi
kami pertjaja 100% bahwa saudara pasti ada Karunia (talenta, 
bakat, kemampuan) tersimpan didalam saudara, jang Tuhan sudah 
berikan kepadamu. Sekarang saatnja untuk Tuhan mennuntut 
supaja KaruniaNja itu dinjatakan diantara saudara. Mungkin saudara
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memikir bahwa: "Karunia saja ini hanja ketjil sadja." Msalnja: 
memudji Tuhan, mengadjar sekolah Mnggu dll., sehingga saudara 
malu untuk menjatakan atau melakukan Karunia itu. Karena 
saudara mulai memandang hamba Tuhan jang besar2 jang sudah 
terkenal dan disertai tanda2 adjaib, dan kuasa jang besar, seperti 
T.L. Osborn, Oral Roberts, Billy Graham dll, sehingga saudara ingin 
seperti mereka itu dan saudara meninggalkan Karunia jang ada 
didalam saudara jang saudara anggap ketjil dan hina. Ingatlah! 
Tuhan memberikan menurut kadarnja masing2 djadi menurut 
kondisi saudara2. Sebab didalam Alkitab tidak dikatakan: bahwa 
saudara akan disesuaikan dengan manusia atau hamba2 Tuhan jang
terkenal jang disertai kuasa; tetapi saudara akan dibuat seperti 
Jesus atau sesual dengan Tuhan Jesus sendiri (Ep 4:13).
Saudara tidak dapat mengerdjakan perkara2 jang besar sebelum 

saudara setia dengan perkara2 ketjil (Luk 16:10). Sebab seorang 
tuan tidak akan mempertjajakan pekerdjaan jang besar, sebelum 
dilihatnja hambanja sugguh2 setia perkara jang ketjil. Begitu djuga 
Tuhan. Djikalau kita bertekun didalam perkara jang ketjil ini, pasti 
Tuhan akan memberikan perkara jang besar. Kalau saudara belum 
dapat dan belum diperkenan untuk berchotbah digeredja, hal itu 
tidak mendjadi soal. Toh saudara dapat berchotbah kepada orang2 
miskin jang di-pinggir2 kali, di-rumah2 sakit, kepada orang2 
menderita dan di-djalan2 dan dimana2. Djustru hal itu jang sangat 
penting. Digeredja semua orang sudah mengenal Jesus dan sudah 
biasa dengan mendengarkan chotbah2.
Kalau saudara melakukan Karunia Allah, berarti saudara 

menghargai Dia jang memberi Karunia itu, dan Tuhan pasti 
menjertai saudara dengan kuasaNja dan mudjizatNja. Orang sakit 
akan sembuh, jang susah akan dihiburkan dll. Tetapi kalau saudara 
melalaikan Karunia itu, berarti saudara menghina kepada Dia jang 
memberi; maka Tuhan akan marah dan mengambil Karunia itu dari 
dalam saudara dan diberikan kepada orang lain jang mau.
Untuk mengachiri peladjaran ini, saja ingin mengadjak saudara 

melihat perumpamaan jang Tuhan Jesus katakan didalam Matius 
25:14-30. Ada seorang Tuan jang mempunjai tiga orang hamba, 
masing2 diberi talenta menurut kadar masing2. Karena dia mau 
pergi. Dua hamba sungguh2 menggunakan uang talenta itu untuk 
berdagang, sehingga keduanja mendapat untung dua kali ganda. 
Tetapi jang satu (hamba pemalas) jang hanja menjimpan uang 
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talentanja kedalam tanah, dan dia nganggur untuk dirumah dan 
bertopang dagu, sehingga tidak mempunjai hasil apa2. Apabila 
Tuannja datang, maka dipanggilnja semua hamba2nja, dan 
ditanjakan tentang uang talenta pemberiannja. Kedua hamba jang 
baik jang sungguh menggunakan uang talenta itu menghadap 
dengan senang hati dan menjerahkan uang dan keuntungannja. 
Tetapi hamba jang malas dan djahat itu menghadap dengan 
membantah tuannja dan meng-olok2. Maka Tuan itu marah dan 
diambilnja uang itu dan diberikan kepada jang memperoleh untung 
banjak itu supaja berkelimpahan. Tetapi hamba jang djahat itu 
dibuang ketempat jang gelap, jaitu ketempat tangisan dan kertak 
gigi.

Setialah saudara seperti kedua hamba jang baik ini. Kerdjakanlah 
dengan tekun dan senang hati dengan tidak ber-sungut2. Segala 
pekerdjaan jang telah Tuhan berikan kepada saudara (Pil 2:14); 
maka Tuhan akan memakai saudara lebih heran lagi.

Djangan seperti hamba pemalas tadi, jang merasa puas dan tidak 
mau mendjalankan Karunia atau talentanja. Mungkin saudara sudah
puas dengan mendjadi pendeta sadja sehingga saudara hanja duduk
sadja dirumah tanpa mau keluar untuk mengindjil. Hanja sekedar 
berchotbah sadja tiap hari Minggu. Atau saudara puas dengan 
mendjadi pengerdja jang sekadar membantu pendeta sadja. Bukan 
begitu maksud Tuhan, tetapi tjarilah WadjahNja dan HadiratNja 
senantiasa, maka RohNja akan membawa saudara kedalam 
perkara2 jang besar2 dan kemuliaan dan kuasa jang lebih indah.

Tjatatlah Matius 25:29. Bahwa kepada orang jang sudah ada akan 
ditambat, supaja ber-limpah2; dan kepada jang tidak ada (tidak 
mau mendjalankan Karunia) djustru diambil dan diberikan kepada 
jang sudah ada (jang mau mendjalankan Kanunia Allah).

Selamat mendjalankan Karunia/talenta jang Allah berikan 
kepadamu.

Tuhan memberkati kepadamu.
oleh: Jerimia Rim. 
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Dengarlah kiranja akan permintaan doaku, ja Tuhan, 
dan berilah telinga akan seruku, 
dan djangan Engkau mendiami air mataku, 
karena akulah seorang dagang sertama 
dan lagi seorang penumpang, 
seperti segala nenek mojangku djuga.

Mazmur 39:15.

Kami merasa bahwa doa itu adalah suatu hal jang penting jang 
djangan sampai kita lupakan.

Karena Tuhan sungguh2 menghendaki hal doa itu dilakukan oleh 
setiap umatNja.

Sehingga tertulis didalam Alkitab tentang hal doa sebanjak kurang 
lebih 328 kali.

Bagaimana dengan doa2 saudara2 sekarang?
Apakah saudara senantiasa tetap siap siaga dalam doa saudara? 

terutama buat para anggota Peduker?

Baru2 ini beberapa dari Team "Djalan Sutji" pulang dari daerah 
Sumut dimana dalam pelajanan tersebut terdjadi kegerakkan Rohani
diantara anak2 Tuhan disana. Dan mernurut laporan jang lain jang 
kami terima:

1. Didaerah Sidikalang sudah mulai berdjalan doa/puasa rantai 
setiap hari sedjak dimulainja Peduker. Saat ini Tuhan sudah 
mulai mendjawab doa2 mereka.
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2. Didaerah Tapanuli Utara Tuhan sudah mulai menggerakkan 
anak2Nja untuk mengadakan doa/puasa rantai untuk 
Kebangunan Rohani dan pelajanan pada achir zaman ini.
Dari pengasuh Peduker kami andjurkan djangan putus ditengah

djalan, madju terus. Tuhan memberkati.
3. Di P. Siantar mulai ada grup2 doa dari beberapa aliran geredja.

Sampaikan kerinduan hati saudara kepada Tuhan. Tuhan 
mengetahui apa maksud saudara. Selamat berdoa.

4. Menurut pengertian jang kami ketahui bahwa sampai saat ini di 
Lawang, Jogja, Magetan, Magelang, Djakarta, Munggut (Madiun) 
dan menjusul di-tempat2 jang lain, grup2 doa jang sudah ada 
tetap berdjalan dengan baik dan bagaimanakah ditempat 
saudara2 jang lain?

Serba-serbi dalam
PEDUKER

Doakanlah -- dan Berdoalah

Untuk :
1. Kebangunan Rohani di seluruh Tanah Air Indonesia, bahkan 

diseluruh dunia.
2. Team "Terang Dunia" didaerah Sidikalang jang sedang giat 

mengadakan pengindjilan di-desa2 didaerah Sumut.
3. Pelajanan Team2 jang lainnja jang sedang mengadakan 

kegerakkan di-mana2 tempat.
4. Pelawatan keluar Pulau dan keluar negeri dari Team "Djalan 

Sutji" jang dimulai bulan Desember jang baru lewat.

Kami dari Peduker jang berada diLawang memberikan kesempatan 
kepada saudara2 djikalau ditempat saudara sudah mulai terbentuk 
grup2 doa dan didalam grup doa itu ingin mengalami persekutuan 
doa jang didalam kebebasan Roh Kudus, kami bersedia 
mengundjungi ditempat grup2 doa saudara, asal saudara mau 
memberikan laporan tentang grup doa saudara, dan mengundang 
kami untuk mengundjungi tempat saudara, kami bersedia untuk 
datang.

Di Djl. Slamet Rijadi 48A, Lawang, kami setiap malam senantiasa 
mengadakan persekutuan doa dan bagi saudara2 jang ingin minta 
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bantuan doa boleh saudara mengirimkan surat kepada kami dengan 
dialamatkan kepada ladjalah API MENJALA. Tuliskanlah keperluan2 
saudara nanti kami akan mendoakannja dan kami akan mendjawab 
djikalalu dalam hidup saudara ada persoalan? jang tidak dapat 
saudara atasi atau pertanjaan jang mau didjawab.

Siapa jang menjusul ingin menujadi anggota Peduker, tulislah djam
doa saudara kepada kami.

Achirnja pengasuh utjapkan selamat berdoa sampai Tuhan Jesus 
datang, dengan pertjaja dan dengan iman bahwa Tuhan sudah 
mendengar doa2 saudara. Tuhan memberkati.

Pengasun.

A P I   M E N J A L A

Madjalah Kristen Kebangunan Rochani

diterbitkan dua bulan sekali oleh:
Jajasan Pekabaran Indjil, "DJALAN SUTJI".

P.O. Box 10, Jogjakarta.

Penanggung Djawab: Meshach Z. Suwinta.
Wakil Pen. Djawab: Kornelius Darto S.

S.I.T.: No. Poi. 6/Btj/006,-Intl./VII/'68.
Jogja, 30-7-1968. Komando Resort Kepolisian 961.

Alamat Redaksi:
P.O. Box 7, Lawang; Malang.
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Hubungan Iman dengan Keuangan.

Dalam usaha2 duniawi seseorang mendapat pekerdjaan atas dasar 
bakat, pendidikan, keuletan dlsb. Orang itu dapat mengharapkan 
suatu penghasilan jang tetap dari per-orangan atau organisasi.

Didalam pekerdjaan Tuhan seorang pengerdja Tuhan diberi 
tugasnja atas dasar panggilan Tuhan. Kesanggupan untuk 
mendjalankan djabatannja itu harus djuga diberi oleh Tuhan. Orang 
itu harus mempraktekkan iman untuk menghadapi segala 
kebutuhannja sendiri dan segala kebutuhan pekerdjaan Tuhan jang 
dilakukannja.

Didalam Alkitab kita tidak pernah membatja tentang seorang 
hamba Tuhan jang menerima atau mengharapkan gadji atau 
penghasilan jang tetap untuk pekerdjaanja. Djikalau seseorang 
dapat melengkapi kebutuhannja dengan uangnja sendiri atau 
dengan bekerdja (seperti Paulus jang membuat tenda), baiklah. 
Kalau tidak, biarlah dia bergantung langsung kepada Tuhan.

Sjarat jang pertama untuk pekerdjaan jang bersifat rohani ialah 
iman kepada Tuhan. Tuhan kita perlu dilatih dan diteguhkan. Salah 
sata tjara Tuhan untuk mengudji dan meningkatkan iman kita ialah 
melalui keperluan djasmani. Mungkin dengan mulut kita, kita dapat 
menjatakan iman kepada bermatjam2 hal jang tidak kelihatan. 
Tetapi dalam hal keuangan, iman kita dapat diudji dan dibuktikan 
setjara jang njata. 

Djikalau kita sungguh2 dipanggil oleh Tuhan dan bekerdja buat 
Dia, tentu Tuhah akan melengkapi segala kebutuhan kita pribadi dan
segala kebutuhan dalam pekerdjaanNja. Sebaliknja djikalau kita 
keluar dari kehendak Tuhan atau mendahului Dia, Dia dapat 
memberi keinsjafan kepada kita tentang hal itu dengan 
menghentikan perlengkapanNja untuk kita.

Didalam dunia ini uang mempunjai wibawa jang besar. Djikalau 
kita menerima uang dari manusia, kita pasti akan dikuasai oleh 
manusia. Tetapi kalau kita memandang Tuhan untuk segala 
perlengkapan kita, maka kita akan dikuasai dan dipimpin oleh 
Tuhan. Djadi dengan ini kita akan mengetahui dengan tjepat kalau 
kita keluar dari kehendak Tuhan. Djikalau kita bersekutu terus 
dengan Tuhan dan menurut segala pimpinanNja, maka keuangan
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kita akan berdjalan dengan lantjar. Kalau hubungan kita dengan 
Tuhan mulai kurang baik, atau kita mulai menurut kepikiran kita 
sendiri, keuangan itu akan matjet.

Tjara Tuhan dalam Perlengkapan.

Tuhan berkata: "Tiap2 orang jang bekerdja, nistjaja mendapat 
upahnja" (Luk 10:7); dan Paulus menulis kepada orang Korintus: 
"Orang jang memberitakan Indjil hendaklah mendapat kehidupannja
daripada Indjil itu" (1 Kor 9:14).

Inilah djandji Tuhan untuk melengkapi orang jang bekerdja 
diladangNja. Sudah tentu kebanjakan uang ini akan diterima 
sebagai sumbangan dari saudara2 seiman, tetapi tidak seperti gadji 
jang waktu dan djumlahnja ditetapkan sebelumnja, melainkan 
setjara sukarela sadja, sebagaimana orang2 itu digerakkan oleh 
Tuhan.

Kita tidak boleh meminta sesuatu apapun kepada manusia. Kita 
memberitahukan kepada Tuhan sadja tentang segala kebu-tuhan 
kita. Lalu Tuhan akan menggerakkan hati orang untuk memberi. 
Kalau kita sungguh2 pertjaja kepada Tuhan kita tidak akan 
memberitahukan manusia tentang keperluan kita. Kita tidak akan 
berbuat sesuatu apapun dengan motif untuk mentjari uang dari 
manusia. Ini berarti djuga bahwa kita tidak akan bersaksi atau 
mentjeriterakan tentang pekerdjaan Tuhan dengan motif mau 
menggerakkan hati orang untuk memberi uang kepada kita atau 
pekerdjaan kita. Kita bertanggung djawab sepenuhnja kepada Allah 
dan Dia jang akan bertanggung djawab atas segala keperluan kita.

"Sekarang aku mehjukakan manusiakah atau Allahkah? Atau aku 
mentjari djalan diperkenan oleh manusiakah? Djikalau aku lagi 
mentjari djalan diperkenan oleh manusia, maka bukanlah aku 
hamba Kristus" (Cal 1:10).

Kita adalah wakil2 Allah didalam dunia ini, dan kita mau 
menjatakan kesetiaanNja. Perkataan dan tindakan kita harus 
menjatakan bahwa Dialah jang mendjadi Sumber dari segala 
perlengkapan kita, dan Dia selalu memberi setjukupnja. Paulus 
mengatakan kepada orang2 Pilipi: "Aku sudah menerima sekaliannja
itu, bahkan lebih daripada setjukupnja" (Pil 4:18). Biarlah kita 
mendjadi saksi2 dari kasih dan pertolongan Tuhan. Djangan Tuhan 
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dipermalukan oleh sebab kita memberi kesaksian sehagai pengemis 
karena kita mau disajangi atau dikasihani orang.

Kita hanja menerima bantuan setjara sukarela dari saudara2 
seiman sadja. Kita tidak boleh menerima bantuan dari orang jang 
akan mau memerintah atau menguasai dalam pekerdjaan Tuhan. 
Apalagi kita tidak boleh sama sekali menerima bantuan untuk 
pekerdjaan Tuhan dari orang kafir atau orang jang belum mengenal 
Dia (3 Jahja 7). Kita sendiri se-waktu2 boleh menerima undangan 
dirumah orang kafir, tetapi hanja sekedar kesempatan untuk 
mengindjili orang itu.

Orang jang sungguh2 mau bersandar kepada Tuhan dalam hal 
keuangan akan bertemu dengan beberapa sjarat jang akan Tuhan 
tuntut kepadanja.

1. Kesutjian. Tuhan menuntut kesutjian jang mutlak daripada 
segala hamba2Nja. Seringkali satu dosa jang tidak diakui atau 
dibereskan dapat menghalangi atau menghentikan kelantjaran 
pertolongan Tuhan.

2. Kedjudjuran. Hal ini mengudji pertobatan kita. Orang Kristen 
dibenarkan oleh sebab iman. Dibenarkan berarti bahwa orang itu 
dapat djudjur. Orang itu tidak akan menjalah gunakan atau me-
njia2kan dan memboroskan uang. Kalau kita diberi uang untuk satu 
maksud jang tertentu, djangan kita pakai untuk maksud jang lain. 
Uang jang diberi untuk pekerdjaan Tuhan djangan dipakai untuk 
keperluan pribadi. Hamba Tuhan akan membedakan diantara 
kebutuhan2 dengan keinginan2 didalam hidupnja. Dia akan hidup 
setjara sederhana dan bersifat mempersembahkan hidupnja 
sepenushnja kepada pelajanan Tunan.

3. Ketaatan. Didalam hal2 ketjil maupun besar seorang hamba 
Tuhan harus mentjari kehendak Tuhan sebelum dia memakai uang 
jang telah Tuhan berikan kepadanja. Kalau kita bimbang tentang 
kehendak Tuhan dalam sesuatu hal, lebih baik kita djangan 
bertindak dulu. Kalau kita setia dalam hal jang ketjil, nanti Tul1an 
'akan mempertjajai kita untuk perkara2 jang besar2.

4. Pengorbanan. "Orang jang menabur sedikit akan menuai sedikit 
djuga, dan orang jang menabur banjak, akan menuai banjak djuga. 
Hendaklah masing2 memberikan menurut kerelaan hatinja" (2 Kor 
9:6). Didalam Kisah Rasul2 dapat kita batja tentang geredja jang
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mula2 bahwa anggota2nja tedak menganggap barang2nja sebagai 
miliknja sendiri, tetapi memberi kalau ada jang memerlukan, 
sehingga tidak ada jang berkekurangan diantara mereka itu. 
Djangan kita takut untuk membagikan berkat2 jang kita terima dari 
Tuhan. Makin banjak kita member, makin Tuhan akan memberi 
kepada kita.

5. Persekutuan. Orang Kristen harus bersekutu setjara jang akrab 
dengan Tuhan dan dengan orang2 Kristen jang lain. Tuhan akan 
senantiasa dan mengasihi dan menolong anak2Nja jang bersekutu 
dengan Dia dan bekerdja sama sebagai teman2 sekerdja dengan 
Dia. Kita mendjadi anak2 daripada Radja jang diatas segala radja 
dan mengambil bagian dalam warisan jang kekal. Dia akan 
melengkapi segala kebutuhan kita menurut kekajaan dan kasihNja.

1. Djikalau ada diantara saudara memerlukan pelajanan pribadi 
(kelepasan dosa, ikatan2, penjakit, dll) atau ingin mengalami 
pekerdjaan Ron Kudus dan karuni2Nja, kami persilahkan 
berhubungan dengan kami. Atau kami senantiasa mengutjapkan 
"Selamat datang" bagi siapa sadja jang ingin berkundjung/bertamu 
ditempat kami untuk saling bersekutu didalam Tuhan dan saling 
melajani.

2. Djikalau ada pertanjaan2 tentang kerochanian jang saudara 
kurang fahami atau kurang mengerti tentang Madjalah API 
MENJALA dapat disampaikan kepada kami dan Tuhan sendiri jang 
akan mendjawab melalui kami.

Selamat kami
J.P.I. "Djalan Sutji"

Djl. Slamet Rijadi 48A
Lawang, Malang (Djatim)

-17-



AKU TERHILANG
DIANTARA BUNGA BAKUNG.

"Ingatlah, kawan, djangan engkau ketjawa
pada tjintamu jang gagal, karena djikalau
manusia binasa hanja karena tjinta jang
gagal, ia adalah diperbudak oleh tjinta jang
palsu. Djanganlah engkau termasuk
katagori orang tersebut."

Demikian saja mengingat pesan temanku
pada beberapa waktu jang lama. Dan aku
ingat djuga posannja jang terachir padaku
demikian: o o o  - - - -

Bertindaklah, dan keluarlah engkau,
kawan, demikian seruku pada seorang jang
selalu dalam penderitaan, seperti sinar
bulan purnama jang tertutup awan2 jang
hitam, demikianlah kebahagiaan jang
kawalami.

Awan2 jang hitam itu membuat aku takut
dan ngeri ...

Langkah2ku terbatas. Djikalau aku mulai
bertindak melangkah, tiada aku dapat
melangkah dengan tetap dan dalam
kebebasan. Seringkali dalam langkah2ku
jang kulakukan terbentur dengan
keketjewaan2. Sobat2ku dan sahabatku
seringkali membuatku ketjewa.

Tetapi pada suatu saat jang indah batas2
jang membatasi hidupku hantjurlah dan ter-
tjarik2 mendjadi debu jang sia2.
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Karena aku mengenal seorang Sahabat 
jang sangat setia dan baik kepadaku. Dia 
sampai mau mengorbankan dirinja ganti 
aku, sehingga terlepaslah kini aku segala 
perkara jang terdjadi didalam hidupku.

Kini tibalah apa jang kuharapkan itu 
dimana aku mendapatkan kasih jang 
sesungguhnja itu, jaitu dari Jesusku jang 
termanis.

Namun seringkali aku terlupa dalam tak 
sadar, se-akan2 aku kembali pada masa2 
jang suram itu lagi. Kurenungi terus 
menerus akan diriku dan penderitaanku ...

Bila kurenungkan kembali
Serasa tiada sanggup aku untuk melangkah 
Betapa tidak hal ini terdjadi 
Karena begitu kelam djalan2 jang kualami.

Sedjenak aku mengingat kembali kepada 
djalan2 jang pernah kulalui Aduh ... 
semuanja serba mengerikan, se-akan2 tiada
dapat aku melaluinja. 

Tetapi pada suatu saat jang indah 
timbullah suatu kerinduan dihatiku Sehingga
kerinduan itu mendjadi suatu pengharapan 

Kembali aku mengingat suara jang lembut 
Lembut jang penuh tjurahan kasih. Suara 
itu memeberi didalam hidupku dan memberi
kepuasan didalam hatiku.
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"Lihatlah betapa indah tempat 
jang Kusediakan bagimu," 
demikian suara itu membisik, 
"digerbang jang indah, permai, 
Aku menantimu djika kau setia."

Demikian nada hatiku keluar sehingga mendjadi suatu sandjak 
jang tersusun.

KEKASIHKU MENDAPATKANKU.

Bagaikan bunga bakung hidup diantara onak dan duri, demikian 
peri kehidupan kasihku jang terhantar diantara aliran zaman dunia. 
Sering kali hidupku bagaikan bungajang menggembala. Mengapa 
aku harus hidup di-tengah2 ini? Ja, kadang2 aku puas djikalau aku 
melihat sahabatku jang memperhatikanku.

Namun pada suatu saat aku mendjadi perebutan daripada 
serangga2 jang kebajangkan kesenangan kepuasan duniawi. 
Kepuasanku jang sebenarnja se-akan2 lenjap, musnah. Kini kem-
bali aku hidup dengan tjara2ku sendiri, aku melihat keadaanku jang 
ada pada saat ini seperti ... djauh didepan sana bahtera hidupku 
jang indah akan kutjapai. Tetapi semuanja djauh dari itu; dugaanku 
meleset se-djauh2nja.

Kembali didalam kebingunganku ini aku mendengar suara jang 
manis dan lembut: "AnakKu, ingatlah akan djandjiKu jang indah 
buatmu, betapa tiada engkau mengingat akan panggilanKu padamu.
Ingatlah, Aku memperkenankanmu untuk mendjadi alatKu jang 
berguna. Tiada engkau mengingat akan kasihKu jang mula2, 
dimana Aku menjatakan mudjizatKu melalui engkau. Bahkan tidak 
sedikit pertolonganKu padamu. Ingatlah dan kembalilah pada 
panggilanKu ini."

Betapa indah suara itu, Aku tersentak, terbangun serasa ringan 
seluruh tubuhku dan kembali aku disegarkan. Aku mulai mengingat 
dan mengulangi kembali akan kasih jang sutji dari Tuhan ku. Kini 
aku kembali dan kuserahkan penuh hidupku kepadanja. Aku tidak 
mau datang untuk melajani Dia hanja karena keputus-asaan atau 
pelarian, melainkan hanja karena rentjanaNja jang indah dan 
panggilanNja jang indah buatku.
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Beberapa waktu berdjalan dengan indah dan serba menjenangkan.
Namun disaat penjerahanku jang terachir, bagaikan sekuntum 
bunga jang mekar jang sedang mendjadi rebutan dua serangga 
(laba2) jang kuat. Aku tidak berdaja. Aku hanja menjerah dan 
menjerah. Tetapi suatu tangan jang halus menjelusup dihatiku; aku 
disentakkan sehingga aku terlepas didalam bahaja itu dan kini aku 
didalam pelukkanNja jang erat.
Betapa tidak hal ini terdjadi. Sanak keluargaku melarang, bahkan 

meng-halang2iku. Aku harus menurut mereka. Budjukan2-nja halus
sekali seperti pada waktu Tuhan Jesus diperlihatkan keradjaan dunia
oleh Iblis. Tetapi Jesus berkata telah tersurat,  ... telah tersurat. 
Demikian djuga dalam hidupku pada saat itu, aku berkata: Telah 
tersurat dihatiku. Aku harus menurut Kekasihku jang kutjintai; aku 
pertjaja Kekasihku pasti menolongku dan melepaskanku dari 
balangan2 ini. Dan benar terdjadi, sehingga aku mulai masuk pada 
djandjiNja jang indah itu.

Kini aku lega senang dan merasa terlepas.

Demikian mulailah aku melakukan kehendak Kekasihku itu. Betapa
manis dan indah rasanja dimana aku melihat djiwa2 jang tertolong. 
Djiwa2 jang semestinja menudju kepada kebinasaan, tetapi achirnja
dapat terlepas dan menudju hidup.

Beberapa waktu berdjalan aku hidup dan melakukan dengan kuasa
dan muzidjat jang dinjatakan oleh RohNja jang Sutji baik kepada 
orang jang lain.

Tiada terasa waktu berdjalan terus menerus tanpe kusadari aku 
telah berdjalan begitu djauh dari kehidupanku jang sia2. Aku makin 
mengerti maksudNja dengan segala perkara jang terdjadi didalam 
hidupku sebagai suatu pengadjaran jang indah untuk 
mendewasakan imanku kepadaNja.

Tetapi kembali Kekasihku membisik didalam nada hati dan 
telingaku: "Aku akan mengundjimu dengan perkara2 jang tiada 
engkau sukai. Karena Aku ingin melihat kesetiaan atau ketaatan 
mu, sehingga tjintamu itu sempurna padaKu."

Pada suatu saat aku menerima suatu udjian jang hampir2 axu 
tiada tahan dan lari dari panggilan jang sutji itu, dimana banjak 
teman seperdjuanganku jang membuatku ketjewa. Se-akan2 
sengadja aku dibuangnja pada penderitaan, sehingga aku bosan 
hidup.
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Sekali waktu disaat jang kritis ini aku membuat suatu sjair Jang 
keluar dari nada hatiku:

Se-olah2 terbuang hidupku ini
Kutinggalkan sanak saudaraku
Dan semua tjita2ku
Hanja untuk engkau, ja Tuhan.

Biarpun dukatjita ganti berganti
Engkau selalu menguatkanku
Hanja keketjewaan, ja Tuhan, jang menghalangiku
Betapa tiada hantjur merasakan ini

Bukan musuhku ... bukan orang jang durhaka
Saudaraku sendiri, saudara seperdjuanganku
Hanja sampai disitulah kasihmu padaku?
Engkau membuatku ketjewa dan tak bersemangat 
Se-akan2 engkau ingin membuatku lari
Lari dari teman dan Tuhanku.

Tetapi aku ingat kemanisan Tuhanku
TanganNja jang begitu lembut mendjamahku
Untuk menahanku dan menghiburku

Didalam keadaan jang tak bertenaga ini
Hatiku hanja berbisik pelan ...
Kuat Mu, ja Tuhan, bukan kuatku

Sehingga sampai saat ini kutanggung hal ini
Dengan bertahan, didalam Roh Mu
Sampai batas waktu kapan ...?
Engkau inginkan saja ...

Achirnja Tuhan mendengar ratapanku, ratapanku jang begitu 
penuh dengan kehantjuran dan perasaan didalam Roh Kudus, 
sehingga lembaran kertas jang kupakai menulis itu basah penuh air 
mata pengharapan.

Tuhan memberi suatu kemenangan, dalam hal ini, sehingga aku 
mulai melakukan tugas jang kira? 400 atau 500 km. dari 
kediamanku.

Aku mulai melakukan tugas jang indah dari Tuhanku, di-mana aku 
banjak melihat bagaimana Tuhan mengasihi djiwa2 jang miskin, 
dahaga, lapar, sakit dsb. Aku mulai berani mengobankan diriku pada
saat itu dimana aku jang sudah mengalami pengorbanan Tuhanku.
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Aku ingin supaja akupun dapat melakukan seperti apa jang Tuhan 
lakukan.

Aku puas dan disegarkan melihat djiwa jang tertolong.

KEKASIHKU MENGGEMBALAKANKU.

Didalam tempat inilah saja banjak melihat dan merasakan 
kemuliaan Tuhan dinjatakan. Dan achirnja segala kesukaranku dan 
pengalamanku jang tak kusenangi itu achirnja berlalu begitu sadja.

Ditempat dimana aku disuruhkan Tuhan ini aku banjak menerima 
pengadjaran2 jang indah sekali. Dalam saat2 jang tertentu aku 
duduk tenang dihadapan Tuhan untuk mendengar suaraNja jang 
lembut. Didalam suara itulah aku merasa Dia banjak menolongku, 
sehingga aku tak merasa asing atau terbuang. Karena Dia selalu 
besertaku bahkan mentjukupkan segala kekuranganku. Aku tidak 
merasa piatu karena Dia achirnja mendjadi Bapaku jang penuh 
kasih sehingga tak dibiarkanNja aku mendjadi orang jang terasing 
atau orang jang terbuang.

Achirnja beberapa saat kemudian kutinggalkan daerah-ini, 
kulangkahkan kakiku dengan langkah2 jang tegap. Kalau dulu aku 
berdjalan se-olah2 dengan tiada ketetapan, tetapi sesudah aku 
rasakan dan alami udjian2 dari Tuhan itu, dengan sabar, maka 
achirnja aku dapat berdjalan dengan langkah jang tetap untuk 
menudju keladang Tuhan jang luas dengan pimpinan Roh Kudus 
senantiasa.

Achirnja kini aku mengerti bahwa perkara2 jang terdjadi dalam 
hidupku itu memang diidjinkan oleh Tuhan, supaja melalui udjian2 
tsb aku didewasakan dalam kerohanianku. Djuga supaja aku boleh 
tjakap untuk menghadapi segala tantangan hidup didalam 
pelajananku.

Sampai saat ini aku merasa puas dihadapan Tuhan. Karena udjian2
tsb. dapat membawa kepada kesempurnaan dalam penjerahantu 
terhadapNja.

Makin hari Tuhan makin mendewasakanku dan achirnja Tuhan 
menetapkan panggilanku sesuai dengan maksudNja.
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Djadi melalui peristiwa2 jang kualami itu, aku mengambil suatu 
kesimpulan, bahwa melajani pekerdjaanNja itu memerlukan satu 
penjerahan jang total. Dan biasanja dalam penjerahan itulah kita 
akan diudji dengan perkara2 jang tidak menjenangkan dalam hidup 
kita, baik udjian2 melalui keluarga, saudara2 jang lain, bahkan 
kadang2 saudara2 kita jang seiman. Tetapi dalam hal ini kalau kita 
mengerti bahwa inilah tjara Tuhan untuk mendewasakan kita dan 
menjempurnakan penjerahan kita, maka biarlah kita hadapi dengan 
tabah dan sabar, sehingga sampai kita masuk dalam panggilan jang 
sesungguhnja dalam hidup kita.

Achirnja kusarankan buat saudara2ku jang pernah mengalami 
perkara2 jang seperti pengalamanku diatas, biarlah serahkanlah 
hidupmu dengan sungguh2 kepada Tuhanmu. Ingat kalau Tuhan 
sudah memanggil kita, maka Dia akan bertanggung djawab atas 
panggilan jang diberikan kepada kita dan Dia akan senantiasa 
menjertai kita sebagai Pahlawan jang hebat (Jer 20:11).

oleh:
Kornelius Darto S.
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Pada suatu hari Tuhan Jesus bertemu dengan seorang perempuan 
berdosa. Tuhan Jesus tidak berkata bahwa orang itu akan diampuni,
tetapi Dia berkata: "Kalau engkau mengetahui siapa Aku), engkau 
akan meminta air hidup itu. Barang siapa jang minum air ini, ia 
akan dahaga pula, tetapi barang siapa jang minum air jang akan 
kuberikan kepadanja itu, tiadalah ia akan dahaga pula se-lama2nja, 
karena air jang Aku berikan kenadanja itu akan mendjadi 
didalamnja suatu mata air jang memantjar sampai kepada hidup 
jang kekal" (Jahja 4:10,13,14). Sumber air itu akan memantjar 
terus menerus, sampai kepada hidup jang kekal.

Sumber air itu, ialah air jang hidup dan terus menerus keluar, tiap2
waktu. Setiap orang jang sudah menerima Jesus sebagai 
Djuruselamat pribadinja, maka ia sudah mempunjai mata air itu. 
Kalau saudara sudah pernah meminta air hidup ini kepada Tuhan 
Jesus, berarti saudara sudah mempunjai sumber air hidup 
didalammu. Apabila saudara me-minta2 lagi, ini berarti saudara 
tidak pertjaja, dan saudara masuk kedalam ikatan. Kalau saudara 
pernah bertemu Tuhan Jesus, saudara sudah merupakan suatu 
sumber jang berisi air hidup itu, untuk se-lama2nja.

Hal ini, djangan saudara terima berdasarkan perasaan2. Saja tidak 
perduli dengan perasaan2 baru dll; tetapi saja pertjaja akan apa 
jang dikatakan oleh Tuhan Jesus. Roh Tuhan sudah ada didalam 
saudara2, dan saudara sudah dilahirkan daripada Roh.
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Tuhan Jesus berkata kepada Nikodemus, bahwa dia harus 
dilahirkan daripada air dan Roh (Jahja 3:5). Air itu sebenarnja ialah 
air hidup, jaitu Roh Tuhan sendiri, seperti jang dikatakan oleh Tuhan
Jesus. Pertama kali kita menerima daripada Roh, dan kita minum 
Roh itu sebagai air hidup.

Tetapi Baptisan didalam Roh, bukanlah baptisan air, tetapi baptisan
api. Tuhan Jesus berkata, minumlah dulu air jang Kuberikan 
kepadamu, kemudian engkau akan dibaptiskan didalam Roh, seperti
api. Pada hari Pentakosta, tidak terlihat air, tetapi api. Djadi dua 
pengalaman ini, berbeda; air itu masuk kedalam kita, tetapi api itu 
datang keatas kita, dan tetap tinggal diatas kita. Roh didalam kita, 
dan kita didalam Roh.

Hal ini, kita dapat, bukan karena kita berpuasa atau me-minta2, 
bukan karena perbuatan2 kita, tetapi hanja karena Jesus, jang 
dapat membawa dan membaptiskan saudara didalam Roh. Pada 
waktu Jahja membaptiskan orang dalam air, orang2 itu datang 
kepadanja untuk dibaptiskan. Waktu orang2 tersebut dibaptis, 
mereka tidak meminum semua air sungai itu, tetapi air itu jang 
menelan atau meliputi badan mereka. Kalau saudara sudah satu kali
minum dari air hidup itu, maka saudara tidak perlu minum lagi. 
Menurut takaran Allah, saudara harus sekali sadja menerima Roh. 
Tetapi Rob itu dapat lebih banjak lagi menerima dan menguasai 
saudara, asal saudara membiarkan Tuhan Jesus membaptiskan 
saudara kedalam RohNja (bukan dengan Roh, sebab menurut 
bahasa Junani sebenarnja ialah: didalam).

Biarlah kita mengingat akan Tuhan Jesus. Sedjak lahir Dia sudah 
menerima Roh Allah. Roh ada didalam Dia, sebab Dia dilahirkan 
daripada Roh, tetapi sebelum kedjadian di tepi sungai Jarden, Dia 
belum diterima oleh Roh. Baru di-sungai Jarden itulah, Dia diterima 
oleh Roh. Sebelunmja dapat dikatakan: "Bapa didalam Aku"; dan 
sesudah dibaptis didalam Roh Kudus, dapat djuga dikatakan: "Aku 
didalam Bapa." Dia adalah Anak Allah. "Bapa ada didalam Aku", 
semendjak. Jesus dilahirkan, dan "Aku didalam Bapa," sedjak. Jesus
dibaptiskan didalam Roh.

Kalau saudara2 sudah pertjaja, maka Roh sudah ada didalam 
saudara, tetapi sebelum saudara masuk kedalam Roh, maka Dia 
tidak dapat memakai saudara dengan bebas. Djalan satu2nja untuk 
itu, ialah apabila Jesus sendiri memasukkan kita kedalam Roh 
Kudus.
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Saja pernah membitjarakan hal ini dihadapan banjak mahasiswa, 
sehingga ada dua orang jang dibaptis didalam Roh. Kemudian ke-
dua mahasiswa ini berbitjara didalam suatu Dewan ..abasiswa, dan 
ketuanja diselamatkan, dan banjak lainnja diselamatkan, kebaktian2
doa mulai, pertobatan2 terus terdjadi. Tudjuh puluh dua mahasiswa 
lainnja dibaptis didalam Roh dan berkarunia lidah.

Pada suatu hari, saja diundang kesuatu Universitas Katolik di 
Rotherdam, Belanda. Disana ada konperensiorang2 Rum Katolik 
jang bersifat Pentakosta. Ada 600 mahasiswa dan 60 pastor, banjak 
sekali profesor. Waktu mereka berdoa, mereka seperti orang2 
Pentakosta, semuanja berbahasa lidah. Kemudian seorang 
mahasiswa berkarunia lidah dengan keras, dan kemudian seorang 
pastor menterdjemahkannja. Betul2 mengherankan, orang2 Katolik,
pastor2, mahasiswa2nja, profesor2nja, suster2nja, semua dipenuhi 
dengan Roh.

Jesus sedang bekerdja dengan heran. Marilah kita berdoa untuk 
pekerdjaan Tuhan di Indonesia.

Saudara tidak usah minta Roh lagi, sebab saudara sudah 
mempunjai sumber itu. Saja tidak perduli saudara berasal dari 
geredja mana, tetapi kalau Jesus sudah mendjadi Djuru selamatmu,
saudara sudah memiliki sumber air hidup. Bukan maksud saja agar 
saudara menerima kepenuhan air hidup jang baru, tetapi agar air 
itu boleh keluar dan mengalir.

Apakah sebabnja kita kurang mengalir? Sebab kita tidak 
mengetahui dan oleh sebab itu tidak pertjaja. Sekarang setelah saja
mengerai hal ini, saja hanja mengeluarkan sadja. Saja tidak usah 
memompanja, tetapi sumber itu akan mengalir dengan sendirinja. 
Djangan saudara2 berdoa agar Tuhan memberikan suatu 
Kebangunan Rohani di-Indonesia, tetapi Jesus berkata: Alirkanlah 
air itu! Saudara2ku, alirkanlah air itu, terus menerus. Semakin 
banjak saudara memberi, semakin saudara bertumbuh2.

Hanja ada satu Pemberi minum: jakni Tuhan Jesus. 
Hanja ada satu Pembaptis didalam Roh Kudus: jakni 

Tuhan Jesus sadja.

Tanda2 dari Baptisan Roh Kudus.

Jesus mengatakan, kalau saudara pertjaja, saudara akan 
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meletakkan tangan keatas orang sakit dan mereka itu akar 
disembuhkan. Tetapi tidak perlu orang menumpahgkan tangan 
untuk pembaptisan didalam Roh. Jesus sendirilah Pembaptisnja.

Saja pertjaja bahwja Tuhan akan menuangkan RohNja di-Indonesia
setjara luar biasa. Tetapi ada satu peringatan saja bagi saudara2 
sekalian: Dia tidak akan melakukan ini sesuai dengan tradisi atau 
adat-istiadat orang Pantekosta. Djangan saudara mengharap supaja 
orang2 lain akan melakukan seperti jang kita lakukan. Biar Tuhan 
sendiri bekerdja didalam maing2 geredja menurut tjara dan sifat 
mereka sendiri. Apalagi djangan mempertahankan gontjang2an 
tubuh sebagai tanda baptisan didalam Roh itu. Hal ini tidak pernah 
ditulis didalam Alkitab dan hanja merupakan tradisi Pantekosta 
sadja. Geredja2 lainnja mempunjai tradisi sendiri2.

Pada suatu saat, saja mendapat 37 buah pertanjaan jang sama, 
jang isinja: "Apakah segala tanda2: ter-gontjang2, ter-guling2 
dilantai, teriak2 dll ini berasal dari iblis, atau daging, ataukah dari 
Roh Kudus?"

Sering kali orang jang mengatakan sudah dibaptis didalam Roh 
Kudus karena sudah melakukan tanda2 seperti diatas tadi. Ini 
kurang tepat. Tidak ada ditulis di-Alkitab bahwa Roh Kudus akan 
meng-gontjang2kan saudara; melainkan Dia akan memberikan 
kata2, bahasa lidah untuk ber-kata2 kepada Bapa. 



Saja ingin menerangkan hal2 diatas ini, dengan pimpinan Tuhan 
dan agar supaja djangan ada seorangpun jang mendjadi 
tersinggung. Saja akan mengambil sebuah mobil sebagai tjontoh. 
Mobil jang bagaimanapun bagusnja, tidak akan dapat berdjalan, 
kalauletupan api tidak masuk tepat pada businja. Dia tidak akan 
dapat madju ataupun dipakai untuk naik gunung, tetapi hanja ber-
getar2 sadja. Tidak ada tenaga padanja. Tetapi kalau letupan api itu
tepat masuknja kedalam busi, maka mobil itu dapat madju dengan 
ladju dan tenang.

Tjontoh jang lain ialah: lampu neon jang bertjahaja putih. Kalau 
saudara mentjopot lampu itu dan memegang kawatnja jang berarus
listrik, maka saudara2 djuga akan ber-gatar2, men-djerit2, dll. Djadi
arusnja sama, tetapi reaksinja lain.

Kalau orang2 Pantekosta bersekutu, mereka datang untuk 
menjembah Jesus. Dan menurut Tuhan Jesus sendiri, kalau dua atau
tiga orang berkumpul didalam NamaNja, Dia, Cembala Jang Baik itu 
hadir, dan kalau Cembala itu disana, maka serigala2 dan pentjuri2 
tak dapat masuk kesitu. Cembala itu akan melindungi domba2Nja, 
Djadi, gontjang2an, getar2, terguling2, ber-teriak2 ini bukan dari 
iblis, djuga bukan roh dari iblis.

Tetapi manifestasi2 ini djuga bukan dari Roh Kudus, sebab buah2 
Roh Kudus itu diantaranja, ialah Kasih. Dan kita mengetahui bahwa 
kasih itu tidak suka akan perkara2 jang tidak senonoh. Djadi, 
apakah manifestasi ini berasal dari daging? Djuga bukan. Kita 
mengetahui daging itu tak mau atau malu untuk berbuat hal2 
sematjam itu.

Menurut tjontoh orang jang pegang setrom listriktadi, sebenarnja 
bukan listrik jang salah dan bukan orang jang salah; tetapi soalnja 
orang itu tidak biasa memegang arus listrik, sebab itu gemetar.

Daging kita harus diadjar untuk menjesuaikan diri dengan Firman 
Tuhan. Kalau Roh itu datang atas saudara2, saudara dapat 
melakukan perkara2 jang betul, tanpa gerak2 jang aneh. Waktu Roh
turun diatas murid2 Tuhan Jesus, pada hari Pentakosta, mereka ber-
kata2 dengan karunia lidah, setjara tenang dan sopan. Sehingga 
orang2 lain dapat mendengarnja dan mengerti ini. Saja sekarang 
sedih sekali kalau melihat saudara2 jang ber-kata2 lidah dengan
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kelakuan2 aneh sehingga orang2 lain tak dapat mendengar dengan 
terang. Mari kita beladjar untuk berbitjara dengan sopan dan betul 
kepada Bapa kita.

Djika saudara2 mau beladjar dari Alkitab dan mengadjar hal2 ini 
djuga kepada anggota2 djemaat, maka saudara2 dapat melihat 
manifestasi2 Roh jang sebenarnja dan tidak hanja reaksi2 atau 
gerakan2 jang aneh.

Hukum Kasih.

"Hendaklah engkau mengikuti kasih itu, dan lagi hendaklah engkau
merindukan segala karunia rohani" (1 Kor 14:1) 

"Tetapi usahakanlah dirimu akan beroleh segala karunia jang 
terbaik. Dan aku menundjukkan kepadamu suatu djalan jang 
bertama sekali@ (1 Kor 12:31).

Mungkin kita dapat berusaha mati2an, minta sungguh2, rindu, dsb.
Tetapi selain itu, ada suatu djalan jang terlebih besar, jaitu: Kasih. 
Saudara2 dapat membatja menganahi djalan itu pada 1 Kor 13. 
Perlu saudara2 perhatikan, bahwa dalam Alkitab Bahasa Indonesia, 
ditulis "Kasih, karunia jang terlebih besar." Djudul ini ditambahi oleh
orang jang menter-djemahkan. Sebenarnja kasih tidak pernah 
disebut didalam Alkitab sebagai karunia Roh. Kasih adalah salah 
satu daripada buah2 Roh. Buah2 Roh adalah sesuatu jang relatief, 
berarti kita dapat mempunjai buah jang sudah masak, atau masih 
mentah, jang besar atau ketjil. Djadi kasih itu relatief, tidak semua 
sama.

Bapa kita ingin supaja kita dapat berbuah lebat; tetapi tanpa tjinta 
kasih, kita tidak mungkin akan berbuah banjak. Bila saja dapat 
berbuat segala sesuatu tanpa kasih, tidak akan mendjadi berkat.

Orang2 jang lain dapat merasakan kekurangan kasih kita. Karena 
itu, ber-hati2lah dalam pembitjaraan saudara. Kalau saudara2 ber-
kata2 setjara ber-teriak2, tentu ada sesuatu jang tidak beres. Roh 
Allah sedang repot dengan roh saudara, sebab roh saudara kurang 
memiliki damai, kasih dan sukatjita jang diberi oleh Roh Tuhan.
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1 Kor 14:1: "Kedjarlah kasih itu ... usahakan dengan kerinduan 
segala penjataan Roh (bukan Karunia2 Roh)."

1 Kor 14:2: "Karena orang jang ber-kata2 dengan bahasa lidah itu,
bukannja berkata kepada manusia, melainkan kepada Allah, karena 
tiada seorangpun mengerti, melainkan dengan Roh ia mengatakan 
rahasia."

Sepandjang pengalaman saja didalam gerakan Pentakosta selama 
52 tahun, saja mendapatkan bahwa ajat ini adalah satu ajat jang 
paling dilalaikan oleh orang2 Pentakosta. Kalau saja berbitjara 
kepada Allah Bapa saja, maka saja harus berbitjara dengan penuh 
chidmad dan hormat, sopan dan baik. Saja sedih melihat orang2 
jang bitjara kepada Bapak dengan suara2 jang aneh didalam bahasa
lidah. Mereka seharusnja berbahasa lidah dengan hormat, sehingga 
orang2 jang mendengar mereka didalam persekutuan boleh 
menerima berkat. Orang2 jang lain seharusnja merasa dan 
mendapat kesan jang dalam terhadap saudara, mengenai rasa 
hormat saudara kepada Allah jang begitu besar.

Seorang anak jang masih ketjil, seringkali berbitjara pada orang 
tuanja dengan menangis, tetapi kalau sudah besar, dia akan 
berbitjara dengan lebih tenang dan terang. Begitu djuga orang jang 
berbahasa lidah, tambah dewasa, tambah hormat dan tenang. 
"Tatkala aku lagi kanak2, aku bertutur seperti kanak2 dan berpikir 
seperti kanak2; sekarang setelah sudah mendjadi orang akil balig, 
maka keadaan kanak2 itu suduh kutiadakan" (1 Kor 13:11).

Orang2 jang melakukan hal2 jang aneh dan lutju itu, memang 
dibaptis didalam Roh, tetapi masih dalam keadaan kanak2. Saudara 
harus bertumbuh didalam kerohanian. Berhentilah menangis, 
getar2, gontjang2, itu adalah tingkah laku baji2 atau anak2 ketjil. 
Tenang dan dewasalah, supaja orang2 dapat mengetahui bahwa 
saudara2 adalah anak2 Allah jang dewasa.

oleh:
David DuPlessis.
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Kesaksian dari Sumatra Utara:

Dengan pimpinan Tuhan pada tanggal 6 Desember 1971, Team 
"Djalan Sutji" sampai di Pelabuhan Belawan dengan pimpinan 
Tuhan. Dan selama satu minggu kami setiap malam mengatakan 
kebaktian Rohani di Geredja Bethel Indonesia djl. Naromonda, 
Pematang Siantar. Disini Tuhan bekerdja dengan heran. Roh 
ditjurahkan; banjak djiwa jang mengalami kebangunan Rohani dan 
kepuasan didalam Roh Kudus. Karunia2 Roh dinjatakan sampai 
kepada penjembahan didalam Roh. Mereka mengalami semuanja itu
dengan kesukaan jang dari Tuhan. Selandjutnja kami meneruskan 
pelajanan didaerah Tapanuli Utara jaitu dikota Si-Borong2. Didaerah
ini selama tiga minggu kami melajani ditudjuh tempat sidang 
djemaat. Pudji Tuhan, banjak djiwa jang menerima Baptisan Roh 
Kudus, dan banjak jang dilepaskan dari ikatan2. Tuhan banjak 
mengadjar langsung melalui nubuatan2 dllnja. Djuga karunia2 Roh 
Kudus dinjatakan dengan heran. Didalam pelajanan tersebut tidak 
hanja geredja jang kami lajani jang menerima Roh Kudus, tetapi 
djuga banjak saudara kita dari Geredja Katolik dan H.K.B.P.

Dengan adanja kegerakkan Rohani tersebut kami pertjaja Api 
Kristus sudah menjala. Kalau kami memperhatikan pekerdjaan 
Tuhan jang ada didaerah itu, sungguh2 djiwa2 merindukan 
kebanguran Rohani dan api jang baru dari Tuhan. Boleh dikatakan 
gandum2 di Sumut sudah menguning. Siapa jang menuai kesana? 
Doakanlah.

Djuga ingin kami tambahkan disini, sesudah djiwa2 itu menerima 
kelepasan dan pengurapan Roh Kudus, mereka menjanji dengan 
me-nari2 baik tua atau muda, djuga ibu2 jang sudah landjut 
usianja. Selama pelajanan kami disana tiga minggu sdr. Pdt. Kepas
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dengan setia membantu kami dalam menterdjemahkan dalam 
bahasa daerah.

Selandjutnja kami melajani didaerah Sidikaleng, jaitu didaerah 
tempat bapak Pdt. Dj. Pangaribuan. Disini Tuhan mengerdjakan hal2
jang sama dienam tempat jang kami lajani. Didaerah ini Tuhan 
mentjurahkan RohNja dengan heran dan djiwa2 jang sudah 
menerima kelepasan dari Tuhan terus masuk didalam suasana 
penjembahan didalam Roh, apalagi sudah mulai menjanji lalu me-
nari2 didalam Roh. Jang kami lihat disitu terutama ibu2 jang sudah 
tua mereka sungguh mengalami kepuasan didalam Roh. Sepuluh 
hari kami didaerah ini lalu melandjutkan didaerah Atjeh Tenggara. 
Kami melihat perkara jang sama dalam pelajanan tersebut.

Achirnja dengan kemurahan Tuhan kami pada tanggal 16 Februari 
1972 kami meninggalkan Pelabuhan Belawan dan bertolak menudju 
keDjakarta dengan anugerah dan pimpinan Tuhan. Djuga masih ada
satu anggota team kami jang tinggal didaerah itu sesudah kami 
pulang ke Djawa, untuk sedikit tmeneruskan pelajanan jang sudah 
dimulai oleh Tuhan.

Team "Djalan Sutji"

Kesaksian dari Sumut.

Sebelum saja menerima Tuhan Jesus sebagai Djuru selamat saja, 
biarpun saja mendjadi seorang Kristen, belum sungguh2 dapat 
mendjalani hukum2Nja; pada waktu itu saja hanja mendjadi orang 
Kristen jang hanja selalu berbuat djahat sadja. Namun sangat lutju 
sekali, meskipun saja termasuk (mendjadi) anggota Nannen Cor, 
tetapi toh saja masih berbuat djahat. Saja sering tinggal di-pasar2, 
dengan tudjuan mentjuri, merampok, dan minum alkohol.

Saja djuga mempunjai djimat2 untuk berkelahi; dengan penuh 
kesombongan saja memakai djimat2 itu, karena saja tidak dapat 
dibatjok.

Pokoknja pada saat itu sungguh2 kehidupan saja dipimpin oleh 
kuasa kegelapan jang sangat djahat. Tetapi pada suatu saat 
timbullah didalam pikiran saja, jaitu saja djuga takut untuk 
menghadapi kematian. Sehingga pada suatu ketika saja mengalami 
sakit jang tidak dapat mengalami kesembuhan. Tetapi, pudji Tuhan 
pada saat itu ada anak Tuhan jang mendoakan saja dari sakit 
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penjakit, sehingga dengan kuasa Nama Tuhan Jesus saja dapat 
disembuhkan oleh Tuhan.

Selandjutnja saja mengambil keputusan untuk menerima Tuhan 
Jesus, dan dengan kuasaNja saja dilepaskan dari kuasa2 djimat2 
dan segala ikatan2 jang lain didalam hidup saja.

Achirnja saja menjerahkan hidup saja sepenuhnja kepada Tuhan 
untuk melajani pekerdjaanNja. Pudji Tuhan.

salam dari saja,
Dj. Siahaan, Ria Baru, Tebing Iinggi,

Bedage, SUMUT.

Kesaksian dari A. S.

Segala sesuatu sekarang mulai sungguh hidup didalam 
persekutuan2 disekolahku (sebuah sekolah Alkitab).

Tuhan mulai bekerdja dengan hebat didalam persekutuan doa kami
Hari Sabtu jang lalu jang paling indah didalam persekutuan itu, 
dimana banjak nubuatan selama beberapa waktu jang tjukup 
pandjang dan ada penjembahan dan pudji2 jang tjukup lama dan 
hebat. Djuga mendoakan orang sakit. Semua anggota persekutuan 
jang sakit dapat disembuhkan termasuk saja sendiri.

Seperti halnja ada seorang jang harus memakai alat pendengar 
karena kurang bisa mendengar dapat dilepaskan dan disembuhkan. 
Beberapa kaki jang pendek sebelah dapat dipandjangkan. Ada gadis
jang giginja ber-lubang2 dapat ditambal atau dipulihkan.

Akibatnja, disekolah sekarang banjak sekali pertanjaan, dan 
profesor2 teologi mulai mendjawabnja, tetapi tidak memberi 
kepuasan. Tetapi disamping itu Tuhan terus menerus mengadakan 
mudjizat2 untuk membuktikan apa jang sudah Dia katakan. Orang2 
jang menentang Baptisan Roh dinjatakan sebagai orang jang sangat
lemah dan kurang pengertian didalam Alkitab.

oleh:
Peter Stube
Columbia Bible College.
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Nubuatan dibauah ini telah disampaikan didalam persekutuan doa 
dibawang pada tanggal 25 Djanuari 1972:

Pada achir zaman ini Aku akan mengadakan pemisahan diantara 
siapa jang berdjalan didalam RohKu dan siapa jang berdjalan 
didalam hawanafsunja; siapa jang menerima dengan sepenuhnja 
sifat - Ilahi jang telah Kuberikan, dan siapa jang memakai sifatnja 
sendiri.
Oleh karena itu, pakailah pakaian Kesutjian, jaitu pakaian Ilahi 

jang telah Kuberikan kepadamu. Dan djangan engkau biarkan 
pakaian itu kotor sedikitpun. Peliharakan dirimu didalam 
KesutjianKu, karena dengan tiada kesutjian tiada seorangpun dapat 
memandang Aku. Berdjalanlah senantiasa didalam kesutjianKu 
karena Aku akan membawa engkau kedalam kesutjian diatas segala
kesutjian.

Djangan engkau memisahkan engkau dengan sendiri, tetapi Aku 
jang akan memisahkan. Djangan engkau tjerai-berai menurut 
kehendakmu masing2, tetapi biarlah engkau mendjadi satu didalam 
Aku.
Ketahuilah bahwa Aku akan mendewasakan engkau. Djika engkau 

tidak mau untuk didewasakan taraf kerohanianmu, maka engkau 
akan Kulalukan; tetapi djikalau engkau mau sungguh2 untuk 
mendjadi dewasa didalam kerohanianmu, maka Aku akan 
mengadjar kepada engkau.

Njatakanlah kasihmu kepada orang lain, karena engkau tidak 
berhak menghakimi dan mengadili. Akulah Allah, Hakim itu. 
Demikianlah Firman Tuhanmu.

Aku menuntut kesutjian dan penjerahanmu jang mutlak 
dihadapanKu. Beberapa besar Aku telah mengasihi engkau, tetapi 
engkau kurang mengutjapkan sjukur kepadaKu. Apa sadja jang 
engkau pinta, Aku telah memberikan, tetapi apa jang engkau 
balaskan kepadaKu?

Aku hanja menuntut daripadamu kesutjian dan penjerahan jang 
mutlak dihadapanKu untuk membalas segala tjinta kasihKu itu. Aku 
senang sekali djika melihat engkau jang mau ber-sungguh2 untuk 
taat kepada suaraKu dan mau sungguh2 dengar2an akan Daku, 
maka Aku akan senantiasa memberikan apa jang ada. Aku akan 
memberi lebih daripada jang telah engkau punja sekarang.
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