


Meninjau 
Kembali

BIBLE CAMP

Menurut rencana, L.B.C. dimulai hari Rabo tgl 23 Agustus 1972, 
tetapi ternyata orang sudah mulai datang 5 hari sebelum BICA di 
mulai. Jadi sejak hari Minggu sore Bica tsb harus sudah dimulai. 
Hari Senen tgl 21 Agustus 1972 sudah ada kira-2 70 orang peserta 
berhimpun. Pengajaran-2 langsung dimulai dan dipimpin langsung 
oleh Roh Tuhan. Akhirnya peserta L.B.C. berjumlah 100 orang.

Sejak Minggu malam tsb Tuhan sudah mulai mengajar kami 
tentang perkara-2 yang lebih mendalam untuk masuk kedalam 
kasih-Nya dan Kemuliaan hadiratNya.

SebelumNya Tuhart sudah memberi tahu kami bahwa Tuhan akan 
memberikan suatu perkara yang baru, khususnya dalam bidang 
Penginjilan untuk sisa waktu yang singkat ini sebelum 
KedatanganNya. Meskipun hal ini sudah kami ketahui, sudah melihat
orang2 yang bertobat dan mujizat-2, tetapi hal ini belum apa-2. 
Karena Tuhan berbuat perkara-2 yang lebih besar, dan bekerja 
dengan cara-2 yang baru. Kami tahu bahwa sebelum 
kedatanganNya Injil Kerajaan itu, harus diberitakan ke seluruh 
muka bumi dulu.

Kalau kita melihat waktu yang sangat singkat ini, se-olah2 hal itu 
sangat mustahil. Ingat pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah
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sekali, 3000 orang bertobat. Tetapi bagaimana dengan Keadaan 
Gereja-2 sekarang ini, sudah berkhotbah 3000 kali belum tentu ada 
seorang yang sungguh2 bertobat. Lihatlah masih berapa ratus ribu 
atau juta orang disekitar kita yang belum mendengar tentang Tuhan
Jesus. Tuhan berbicara kepada kami, bahwa Dia akan menyatakan 
atau menunjukkan caraNya yang intensif didalam Bica. Dia juga 
berjanji bahwa sesudah Bica Tuhan akan mengirmkan Team2 keluar,
ke pulau-2, di Indonesia dan juga keluar negeri. 

Mulai hari Selasa tgl 22 Agustus s/d Kamis tgl 24 Agustus, Tuhan 
menghendaki suasana teduh. Akhirnya selama 3 hari tsb. Tuhan 
menghendaki setiap peserta berdiam diri, tidak boleh berbicara, 
kecuali, hanya melayani dan mendoakan orang. Dan para Tua-2 dari
Staf di Lawang mengajar berbicara di dalam persektuan pada hari 
tsb. Tetapi justru didalam 3 hari itu Tuhan banyak memakai murid2 
baru dari Bible-Training-Centre, dan banyak dari peserta yang 
mengambil bagian/mengajar didalam kebaktian, sebagaimana 
dipinpin oleh Roh.

Nubuat-2, penglihatan2 dan manifestasi-2 yang lain, berkerja 
secara aktif didalam kebaktian / persekutuan tsb. Suatu kali sangat 
tenang suasananya, tetapi juga riuh-rendah mengumandang di 
ruangan Bica, nyanyian didalam Roh dengan bahasa yang baru, 
disertai juga dengan nyanyian2 baru yang diberikan oleh Roh, 
sendiri. Suatu saat semua orang bersuka-ria, menyanyi dengan 
penuh semangat dari Roh, dan menari me-lompat2 didalam Roh 
girang luar biasa se-olah-2 sudah tidak di dunia lagi, sudah disurga 
rasanya tetapi ada suatu saat semua peserta jatuh bersungkur 
dihadirat Tuhan berdoa syafaat, bergumul dengan keluh kesah yang 
tak terkatakan, mendoakan umat. Tuhan dan Gereja2 Tuhan yang 
masih saling berkelahi, saling dengki, pecah dll.

Kami sungguh bebas didalam Roh Tuhan, dan menerut 
PimpinanNya. Kami tidak terpancang oleh liturgi-2 atau acara2 
kebaktian, tetapi kami hanya menyerah sepenuhnya kepada 
pimpinan Tuhan melalui RohNya.

Setiap hari kami merigadakan perjamuan Suci, dan selalu tepat 
pada waktunya. Kadang-2 di pagi hari, sore atau persekutuan 
malam, biasanya ada 3 atau 4 orang maju kedepan untuk melayani 
Perjamuan Suci. Disamping itu nubuat-2, dan pengajaran-2 mulai 
membawa kami kedalam sautu tarat yang baru didalam Kesucian, 
penyerahan dan pengalaman-2 baru didalam Roh. Pengajaran-2 tsb 
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tidak hanya teori yang mengisi otak saja, melainkan firman tsb. 
sungguh membakar dan bekerja didalam hati-2 peserta semua, dan 
langsung dipraktekkan.

Hal yang pertama yang Tuhan inginkan didalam pengajaran ialah 
supaya kami semua naik ke Bukit KesucianNya. Kesucian kami harus
meningkat dan senantiasa masuk dan tinggal di hadiratNya.

Yang kedua ialah Tuhan mulai memanggil kami menjadi LaskarNya 
atau tentaraNya yang gagah berani. Yang mau menyerahkan 
sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Bahkan Tuhan menginginkan 
laskar yang berani kehilangan hidupNya untuk Jesus. Suatu 
penyerahan yang mutlak.

Setelah semuanya taat 3 hari dalam suasana teduh, maka pada 
hari Jumaat Tuhan mulai membuka perkara-2 / rahasia-2 baru dan 
pengajaran-2 yang baru yang belum pernah kami dengar 
sebelumnya. Bahkan orang2 yang menjampainkan pengajaran itu 
sendiri tidak mengerti apa yang sedang dikatakan. Karena 
perigajaran-2 tsb langsung dari Tuhan datangnya. Tuhan mulai 
memberi perlengkapan baru kepada kami untuk masuk peperangan 
di akhir zaman ini. Diantaranya Tuhan mulai membuka arti baru 
tentang Tabut Perjanjian. Di dalam Bica tsb Tuhan rupanya 
mementingkan adanya Tabut Perjanjian, dan Tuhan memberikan 
cahaya kemulyaan kepada kami supaya kami dapat menyatakan 
kemulyaanNya. Saudara-2 akan dapat menikatinya dalam Majalah-2
yang akan datang.

Didalam Bica tsb jikalau kami betpikir dengan pikiran kami sendiri 
(manusia), kami tertawa melihat perkara-2 yang seolah-2 aneh bagi
pemandangan mata jasmani kita. Tetapi sebaliknya kalau kami 
sungguh masuk tenggelam dalam RohNya, dan berpikir dengan akal
Kristus, dan melihat dengan mata rohani, kami benar-2 merasakan 
dan melihat kemulyaanNya yang ajaib.

Tuhan membasmi segala rencana-2 kami sendiri untuk kehidupan 
atau pelayanan yang akan datang, tetapi Tuhan memberi rencana-
2Nya sendiri untuk kami laksanakan. Tuhan mulai menunjukkan 
tempat2 pelayanan-2 yang akan datang pulau-2 atau negara-2.

Hari Sabtu malam tgl 26 Agustus 72 ada suatu peristiwa yang tidak
dapat kami lupakan. Dimana suasana Roh dicurahkan, dan ada 
nubuatan yang lantang se-olah-2, seorang penglima yang sedang 
menyiapkan, menyuruh prajuritnya berperang. Nubuatan-2yang 
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dinyanyikan didalam Roh; satu persatu mulai menyanyi didalam 
nyanyian baru dalam bahasa lidah silih berganti. Sejurus kemudian 
dengan secara tiba-2 ada seorang yang mulai menyanyi didalam 
bahasa Roh dengan nada dan irama seperti tentara yang sedang 
berbaris maju-perang, segera disusul serentak menyanyi lagu itu 
dengan bahasa lidah dengan penuh semangat, dan orang-2 mulai 
mengangkat kakinya baris-berbaris sungguh-2 berbaris. Secara 
ajaib terjadi di tengah-2 barisan orang itu, turunlah suatu awan 
kemulyaan Allah yang menudungi kami semua. Perasaan saat itu 
gembira bercampur takut, kagum, terharu, gemetar, tetapi juga me-
lompat-2 kegirangan. Halleluya!!
"Tabut Perjanjian" yang dinyatakan diatas Tabut pernjanjian 

didalam Tabernakel diterangkan saat itu, Tidak dapat dibetitakan, 
pokoknya indah sekali. 
Tuhan juga membawa kami masuk ke HadiratNya, ketempat yang 

maha Suci " Di balik Tirai dan berdialogdng Dia. Suasana yang 
sangat tenang, dimana kami dengan mudah bertanya jawab dengan
Tuhan.
Pada suatu sore ada seorang peserta yang bersaksi, bagaimana 

Tuhan sudah pekerja dan menggerakkan hatinya untuk 
mempersembahkan sesuatu / uang atau apa saja, untuk 
melengkapkan biaya yang akan digunakan untuk Team-2 yang di 
suruh keluar sehabis Bica nanti. Dan saat itu ia tidak mempanyai 
uang, tetapi akhirnya ia mempersembahkan sesuatu benda yang 
dipunyainya, tetapi tidak disebutkan benda itu. Sedang ia bersaksi 
Roh Tuhan dicurahkan, hati-2 peserta mulai digerakan Tuhan untuk 
mempersembahkan yang dimilikinya untuk Tunan, tanpa disuruh. 
Mereka mulai memasukkan uang, cincin mas, anting-2, kalung, 
arloji, radio dll. Ternyata setelah hari terakhir semuanya ditotal 
terkumpul sejumlah kira-kira Rp l00.000, Puji nama Tuhan!! 
Bica berjalan dengen baik sampai berakhir dengan penuh kesukaan

dan kepuasan yang melebihi sesuatu. Tak berhenti-hentinya kami 
menari dan melompat dan menyanyi, mengucap syukur kepada 
Tuhan. Janji-2 Tuhan digenapi didalam Bica tsb. Hari yang terakhir 
diadakan penentuan orang-2 (team-2) yang akan diutus keluar 
ketempat-tempat yang Tuhan sudan tunjukkan.
Malam perpisahan sangat indah dan mengharukan dengan linangan

air mata kasih, di sertai nyanyian dari peserta dengan bahasa dari 
daerah masing-2. Lawang Bica selesai dengan hasil gemilang dan 
Nama Jesus yang dimuliakan dan diberitakan.
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Hari Selasa, sebelum BICA dimulai kami sudah mulai 
melaksanakan acara BICA dengan dimulai jam 08.00 s/d 12.30 
siang. Pada saat itu Tuhan sudah mulai menjelaskan kepada kami 
tentang inti dari BICA tsb. Tuhan mulai membuka rahasiaNya 
kepada kami semuanya yang sudah datang pada saat itu.

Ada perkara-2 yang indah yang Tuhan nyatakan kepada kami pada 
hari Selasa pagi itu, antara lain:

1. Tuhan berkata mulailah naik diatas Gunung kesucianKu, karena 
kemulyaanKu sudah turun diatasnya.

2. Sesudah itu mulai ada penglihatan yang langsung disampaikan 
melalui nubuatan. Penglihatan-2 tsb sebagai berikut:

a. Dilihat ada barisan Pasukan-2 Tuhan yang sedang berbaris dan 
dimiuka pasukan itu ada api yang bernyala berjalan mendahului 
pasukan tsb.

Tuhan berbicara "Masuklah kamu dalalam pasukan itu" dan 
dijelaskan oleh Tuhan bahwa didalam api itu ialah Anak Manusia 
sebagai Panglima petang, tentara yang menanglah dikatakan lagi 
bahwa kami harus menurut segala tanda-2 dan perintah dari 
panglima itu. Dengadah rata perangKu ber-geretak-2. Terimalah 
perlengkapan-2 / senjata-2Ku.

b. Sesudah itu dilihat bahwa barisan Laskar yang besar itu 
dikelilingi api sebagai batas-2 dari pada barisan itu, Tuhan berkata 
jikalau ada diantara pasukan itu akan 
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keluar dari barisan tsb maka akan hangus dimakan api, demikian 
juga musuh yang akan masuk diantara pasukan itu akan terbakar 
oleh api itu juga. (Tuhan tidak memperkenankan kita keluar dari 
rencana-2Nya ber-hati-2lah.

Dengan adanya penglihatan-2 tsb Tuhan menagaskan bahwa 
diantara tentara itu harus ada yang berani mati oleh karena Dia. 
Karena dengan adanya korban tsb kemenangan atas dunia ini akan 
terjadi.

Banyak hamba-2 Tuhan yang gugur oleh karena tidak tahan 
aniaya-2, tetapi dengan adanya perkara-2 diatas yang dinyatakan 
melalui vision-2 tsb Tuhan berkata "Melalui perhimpunan yang 
semacam ini akan meledak diseluruh dunia."

Dan musuh-2mu akan ditutupi dengan sinar kemuliaanKu sehingga
tidak dapat melihat. Hal yang paling penting lagi yaitu Tuhan 
berbicara "Biarlah yang dipanggil manusia menurut manusia, yang 
dipanggil Allah menurut suara Tuhan."

Dan selanjutnya pada acara sorenya, Tuhan memilih 4 orang untuk
berdiri di-tengah-2 perhimpunan tsb dan mulai Tuhan banyak 
berbicara mengenahi rahasia-2 yang selanjutnya. Empat orang tsb. 
yang dipilih oleh Tuhan dan mereka mulai menyampaikan suara 
Tuhan sebagai berikut:

I.

Telah dua kali kubuat berjanjian dengan umatKu. Perjanjian yang 
peptama telah ditutis diatas Loh Batu dan di dalam buku-2, dan 
dimetepaikan oleh darah binatang2.

Perjanjian yang kedua sangat berlainan dengan perjanjian yang 
pertama itu. Karena Perjanjian yang baru itu bukan perjanjian yang 
ditulis dalam buku, tetapi perjanjian yang ditulis dalam hati. Yang 
pertama itu dimeteraikan oleh darah Binatang dan iba, dat yang 
menurut segala peraturan yang telah diberi oleh Tuhan. Tetapi 
perjanjian baru itulah perjanjian yang hidup, ditulis dengan darah 
Jesus. Dimeteraikan didalam hati umatNya oleh RohNya dengan 
ibadat yang menurut segala hukum Roh Tuhan. Perjanjian baru 
itulah suatu penyembahan kepada Tuhan, suatu pelayanan kepada 
Tuhan. Untuk pekerjaan itu. Tuhan telah memanggil imam-2 yang 
yang akan melayani didalam rumahNya. Imam-2 itu dimeteraikan

- 8 -



oleh darah Krsitus itu dan oleh kuasa RohNya. Perjanjian ini telah 
Tuhan berikan kepada Gereja-2 yang mula-2. Tetapi umat Tuhan 
telah merubah Perjanjian Tuhan, meninggalkan Perjanjian yang 
hidup itu. Merobah perjanjian itu menjadi suatu perjanjian yang 
ditulis didalam buku-2Hya.

Tetapi Tuhan masih, mencari suatu imamat yang hidup. Yang 
disucikan oleh darah, dari pada Tuhan Jesus Krsitus, yang murni, 
yang tidak ber-cacat-cela dihadapan Tuhan. Suatu umat yang suci, 
yang taat dengan sempurna kepada Tuhan, dengan firmanNya 
hukum Roh itu ditulis dalam hatinya. Tuhan mencari suatu imamat 
pada akhir zaman ini. Orang banyak telah gagal menggenapi 
perjanjian Tuhan itu. UmatNya telah gagal, tetapi Tupan mencari 
suatu bangsa yang tinggal, suatu imamat Kudus yang hidup, yang 
dapat melayani pada akhir zaman ini. Yang dapat membawa peti 
perjanjian didalam peperangan pada akhir zaman ini. Tuhan mencari
suatu imamat, yang akan menerima perjanjianNya. Yang akan 
masuk didalam perjanjian Tuhan. Tuhan mencari suatu imamat yang
bersedia untuk mengorbankan diri, sebagaimana Kristus telah 
mengoroankan diri. Tuhan memberi suatu panggilan: "Siapa yang 
berani mati bagiku."

Tuhan mencari suatu imamat yang mau mempersembahkan diri, 
mati hidup untuk Tuhan. Aku telah turun di-tengah-2mu pada saat 
ini, untuk membuat perjanjian dengan engkau. Perjanjian untuk 
bekerja ber-sama-2 didalam peperangan di akhir zaman ini. Aku 
akan membuka segala rahasia-2Ku. Ketahuilah bahwa engkau 
masuk dengan Aku didalam peperangan, dan didalam perang orang 
tidak membuka rahasia-2 kepada orang yang tidak akan setia. 
Sebab itu Hai anakKu. Aku menuntut hatimu dulu. Aku mencari 
orang yang akan setia kepadaKu. Aku akan membukakan rahasiaKu,
apabila ditengah-2mu tidak ada orang yang akan undur dari 
padaKu. Aku membuat perjanjian dengan orang yang akan taat 
kepadaKu, yang akan setia sampai keakhir, yang akan bertemu 
didalam peperangan pada akhir zaman ini. Kepadamulah akan 
kunyatakan rahasia-2Ku. Dari dalam tempat ini, dari dalam tempat 
yang maha Suci ini akan keluar suatu kuasa, suatu gerakan yang 
besar, suatu Tentara yang telah Kusiapkan.

Sebab itu hai anakKu, pada saat ini tetapkkanlah hatimu 
dihadananKu. Serahkanlah dirimu kepadaKu. Duduklah dengan Aku 
untuk membuat perjanjian diantara Aku dengan engkau. Perjanjian 
yang akan kita jalankan sampai ke akhir.
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II.

Perjahjian itu tidak boleh dibangun dengan kemanusiaanmu, 
melainkan dengan darah, karena perjanjian itu sudah ditulis dengan
darah. Perkara ini bukan mudah, perkara ini bukan ringan. Tetapi 
harus sungguh-2 dibayar oleh darah, yang akan membaptiskan 
dirimu. Bukankah Aku telah menuliskan kepadamu, bahwa orang 
yang duduk diatas kuda yang putih itu, jubahnya putih dan dipercik 
dengan darah? Itulah Pahlawan-2Ku yang akan keluar pada akhir 
zaman ini dengan pedang dimulutnya yang seperti api.

Ambillah keputusan didalam hatimu masing-2, untuk rela 
membayar dengan darah itu, untuk rela membayar dengan darah 
itu, masuk dalam peperangan yang paling akhir ini. Aku akan 
menunjukkan hal-2 yang harus engkau bawa didalam  
peperangan ..... Jikalau sampai nafasmu yang terakhir. Saatnya 
tinggal sedikit saja Aku akan menunjukkan hal-2 yang harus engkau
bawa didalam peperangan mu itu. Tetap tenangkanlah dirimu di 
hadiratKu dan kosong kanlah hatimu.

III.

Inilah sebagai permulaan rahasia yang kau terima. Jikalau engkau 
sungguh-2 melepaskan waktu-2 yang sudah engkau miliki sendiri 
dalam kehidupanmu itu, dan engkau taat kepada pesan-2 yang 
kuberikan pada hari-2 ini, kamu akan melihat suatu rahasia yang 
sungguh-2 terbuka. Kamu akan mengerti latar belakang dari pada 
apa yang telah Kunyatakan kepadamu itu. Ini belum apa-2, baru 
mulai menginjak pada rahasia itu. Kamu akan melihat lembaran-2 
yang berikutnya. Jikalau kamu sungguh-2 tetap didalam 
perhentianKu itu. Hanya kepada kamu yang beriman, hanya kepada 
kamu yang didalam kehendakKu dan bertindak dalam iman yang 
dari padaKu itu, kamu akan masuk kepada rahasia ini, dan masuk 
kepada janji itu. Tetapi kepada kamu yang kurang percaya dan tidak
mau bertindak dengan iman yang sudah kuberikan kepada mu itu, 
kamu tetap akan mengalami kekosongan didalam kehidupanmu.

IV.

Hai anak-2Ku, tetapkanlah hatimu dan jangan kamu gentar atau 
ngeri. Ketahuilah, bahwa Aku sudah mengalahltan dunia itu, dan 
kamu beserta dengan Aku. Dan taat untuk segala firmanKu, maka 
kamupun akan menang beserta Aku dan memerintah beserta Aku.
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Janganlah kamu menyayangkan nyawamu, sebab jika kamu 
menyayangkan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawa. Tetapi 
orang yang kehilangan nyawa oleh sebab Aku, akan beroleh nyawa. 
Aku telah memberi jaminan ini Hai anakKu. Bahwa janjiKu benar. 
Aku telah memberi jaminan ini, sebab Aku telah mengalahkan 
dunia, maka kamupun akan mengalahkan dunia ini. Taatlah 
kepadaKu. Aku akan menyerahkan tongkat kuasaKu itu kepadamu. 
Maka kamu akan menghancurkan segala musuhKu dan orang Kafir 
seperti menghancurkan periuk itu. Masuklah kamu didalam bala 
tentaraKu hai anakKu. Inilah panggilanKu pada akhir zaman ini 
kepadamu.

A P I   M E N Y A L A
Majalah Kristen Kehangunan Rohani.

Diterbitkan sebulan sekali

oleh:
Yayasan Pekabarun Injil

"JALAN SUCI"

Penanggung Jawab:
Meshach Z. Suwinta

Wakil Pen. Jawab:
Koernelius Darto. S.

S.I.T.:No.Pol6/Bc/006.Intl/vII/68.
Jogja, 30-7-1968. Komando Resort

Kepolisian - 961.

Alamat.
P.O. Box 7, LAWANG, JATIM.
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Meterai Yang Membawa

Lalu Firman Tuhan kepada Jehezkiel: 
Berjalanlah engkau, di-tengah2 negeri 

yaitu di-tengah2 Jerusalem, dan 
bubuhlah suatu tanda pada dahi segala 
orang yang berkeluh-kesah dari karena 

segala perkara keji yang dibuat
ditengah2nya itu. Dan kepada yang lain 

itu FirmanNya dihadapan pendengaranku:
Berjalanlah kamu didalam negeri mengi-
ringkan dia sambil membunuh; matamu 
janganlah taruh sayang dan janganlah 

kamu taruh kasihan!
Jehezkiel 9:4, 5.

Kemenangan
Jehezkiel diberi suatu tugas, yaitu untuk memberi suatu meterai 

kepada umat2 Tuhan di Jerusalem. Meterai ini akan djberi kepada 
orang2 yang mempunyai satu pertobatan, yang sungguh2 menyesal 
akan perbuatannya yang keji itu. Orang2 diJerusalem yang telah 
menerima tanda itu pada dahinya tidak akan mengalami 
kebinasaan. Karena pada waktu itu murka Tuhan sedang dinyatakan
disini. "Bunuhlah segala orang muda2, orang teruna; binasakanlah 
semuanya. Tetapi orang2 yang ada tanda didahinya, jangan se-kali2
mereka itu dibunuh." Orang yang sudah ada tanda salib didalam 
hatinya itulah orang yang sungguh2 dimeteraikan.
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Kita sekarang ini ditugaskan untuk memberikan meterai2 kepada 
segala umat2 Tuhan, yang saat ini sedang mengalami kerusakan 
dan kemunduran dari Tuhan, dan berbuat banyak perkara yang 
diluar Firman Tuhan. Sebab itu, sebagaimana nubuatan tadi, 
mengatakan bahwa saat. ini Tuhan memberikan suatu meterai 
kepada orang yang sungguh2 sudah bertobat. Tuhan akan memberi 
tanda, yaitu Darah Jesus. Kita harus senantiasa memiliki Darah 
Jesus, dimeteraikan didalam hati kita. Jikalau tidak ada meterai 
Darah Jesus itu didalam hati kita, atau jikalau kita tidak menaruh 
Roh Kristus didalam hati kita, maka kita akan binasa.

Inilah saatnya, saudara2ku, Tuhan sangat keras sekali terhadap 
umatNya. Tuhan sangat tegas sekali kepada kita sekalian sebab 
waktunya sudah dekat. Sebab itu biarlah kita semuanya menjadi 
dewasa dan tidak seperti kanak2 lagi didalam Tuhan. Orang dewasa 
harus mengerti kehendak Bapanya, bukannya seperti anak kecil. 
Anak kecil itu harus senantiasa dipimpin orang tuanya, dan orang 
tua itu harus mempunyai kesabaran. Kedatangan Tuhan kita sudah 
dekat; sehingga Jesus tidak mempunyni kesabaran lagi. "Ya" diatas 
Ya; "tidak" diatas "tidak". Kalau kita mau sanggup untuk melayani 
pekerjaan Tuhan, kita harus mempunyai suatu tanggung jawab yang
sungguh2 dihadapan Tuhan; bukan hanya supaya untuk mencari 
keselamatan diri kita sendiri, tetapi orang yang sungguh2 berani 
bertanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepada kita. 
Itulah meterai daripda Tuhan yang harus ada didalam hati kita. 
Darah Jesus itu senantiasa ada didalam hati kita. Sesaat kita dalam 
keadaan (masa) bahaya, kelaparan, aniaya2 dlsb, tetapi kita tetap 
menang, bahkan kita sudah ada suatu tanda, yaitu tulisan dibuku 
al-hayat.

Didalam Wahju 3:5 disitu disebut tentang orang yang menang. 
Menang dengan siapa? Bukan menang dengan saudara2 yang lain, 
bukan. Bukan menang dengan gereja2 yang lain, bukan! Tetapi 
menang atas dosa, sehingga kita dapat dimeteraikan di buku 
alhayat. Pada masa, peperangan yang hebat yang akan menimpa 
keatas tiap umat Tuhan, orang yang tidak sungguh2 akan binasa. 
Tetapi kita sudah dimeteraikan oleh Darah Kristus. Oleh sebab itu 
kita senantiasa memuji Nama Tunan.

Mari kita melihat, disini Jehezkiel disuruhkan Tuhan: "Jangan kamu
pandang orang itu besar atau kecil, binasakanlah semua. Jangan 
kamu taruh sayang akan matamu." Tegas sekali.
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Beginilah juga saudaraku, Tuhan mengerjakan kita, supaya dibentuk
sebagai Jehezkiel2. Munginkah kita menghadapi umat2 Tuhah, 
sebab itu kita menyampaikan Firman Tuhan dengan terus terang, 
menempelak dosa dengan tegas, supaya orang itu cepat bertobat, 
menyesal dan tidak berbuat perkara2 yang keji dihadapan Tuhan 
lagi, sehingga mereka mempunyai keselamatan. Kita menempelak 
supaya orang2 itu memperoleh keselamatan. Inilah suatu tanggung 
jawab yang dilakukan olen nabi Jehezkiel ini.

Lalu Firman Tuhan: "Berjalanlah ditengah ....." (ayat 4). Ditengah2 
umat Tuhan. Jerusalem adalah umat Tuhan. Jehezkiel disuruh 
berjalan mengelilingi segala umat, karena Jerusalem sudah 
mengalami kerusakan dan murtad kepada Tuhan; tetapi Jehezkiel 
memilih beberapa orang yang ada tanda saiib didalam hatinya, yaitu
orang yang berkeluh kesah akan kejahatan dan tidak melakukan 
seperti yang lain2. Inilah Jehezkiel memilih beberapa orang di 
tengah2 kota Jerusalem. Pia tidak memilih orang yang telah berbuat
sesuatu yang baik dihadapan Tuhan, tetapi belum mempunyai 
pertobatan. Mungkin ada orang yang sudah berbuat baik, 
umpamanya: membangun gereja, membayar perpuluhan, dsb., 
tetapi dia masih belum mempunyai pertobatan. Bunuhlah saat ini 
juga.

Kita menerima satu tugas pada akhir zaman ini. Karena bisa 
kepicikan dan aniaya akan datang. Tuhan tidak mau melihat 
perbuatan kita, tapi Tuhan melihat suatu tanda, yaitu meterai Roh 
Kudus yang ada dalam hati kita itu. Kalau belum ada, kita akan 
binasaterkutuk / dibuang dari hadapanNya. Sebab itu saudaraku 
setiap saat, seperti dikatakan tadi harus mempunyai pertobatan. 
Pertobatan ini suugguh-2 merupakan suatu proses per-tama2 untuk
memiliki suatu kesucian. Tanpa pertobatan, kita tidak akan 
dimeteraikan dan tidak mungkin Roh Kudus itu akan mencengkaram
kita. Karena Roh Kudus itulah Roh yang suci adanya, dan tidak mau 
campur dengan perkara2 yang najis, atau mendiami hati yang 
masih penuh perkara2 yang loba dan keji. Sebab itulah mari kita 
ber-sama2 mohon supaya Darah Jesus itu dimeteraikan dalam hati 
kita, kita diasingkan dari perkara2 yang dosa, perkara2 duniawi dan 
tabiat duniawi, sehingga Roh Kudus itu senantiasa diam didalam hati
kita.

Tadi dikatakan bahwa Perjanjian yang lama itu ditulis diatas loh 
batu; Perjanjian Baru itu ditulis didalam hati oleh Darah Jesus. 
Untuk menghadapi masa kepicikan dan penderitaan, 
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biarlar tiap hari kita menaruh Jesus dalam hati kita, sebab tanpa 
Jesus doalam hati kita, tidak mempunyai kekuatan sama sekali. 
Kekuatan kita se-olah2 patah dihadapan Tuhan, jikalau kita selalu 
menonjolkan kekuatan kita. Oleh karena itu, biarlah kita 
menonjolkan kekuatan yang daripada Jesus saja.

Saya percaya bahwa ada sesuatu hal yang akan terjadi didalam 
pelayanan kita, dan kehidupan kita pada masa kesukaran, jikalau 
kita menonjolkan Jesus dan senantiasa membuka meterai daripada 
Jesus itu. Kita akan menerima perlindungan dan pertolongan 
daripada Tuhan. Pedang itu tidak akan menganiaya kita. Kesukaran 
itu tidak akan sampai didalam hidup kita, karena kita sudah ada 
perlindungan. Seperti halnya pada waktu orang2 Israel 
menyembelih satu domba, darahnya supaya ditaruh pada jenang 
pintu, sebagai suatu tanda orang yang akan diselamatkan / dilalui 
saja. Hal ini akan berlaku juga kepada kita pada akhir2 zaman. Tiap 
orang (umat) yang tidak sungguh2 bertekun didalam Roh dan 
menaati akan Firman Tuhan, akan binasa. Janganlah sampai kita 
termasuk kepada hal itu, tetapi kita dipanggil menjadi kaum 
pemenang. Itulah nanti yang akan memerintah dengan Jesus. Orang
yang menang itu sentiasa akan mengalami kesukaan daripada 
Tuhan, sehinga kita tidak akan gelisah didalam hati kita.

Banyak sekali janji didalam Kitab Wahyu ditujukan kepada "orang 
yang menang", yaitu orang yang menang dari hal dosa, hawa nafsu,
tabiat duniawi dlsb. Inilah kita ber-sama2 suatu kali kelak 
memerintah dengan Jesus Kristus. Dalam Kitab Wahju ini ada tujuh 
kemenangan. Mari kita selidiki didalam beberapa ayat.

Kemenangan yang pertama didalam Wahyu 2:7.

Maka kepada orang yang menang, kapadanyalah Aku akan 
memberi makan buah pohon hayat yang didalam Firdaus Allah. 

Kita akan ber-sama memerintah dengan Dia. Maka kita tidak akan 
mengalami kelaparan lagi. Kita tidak akan mengalami kesukaran2 
lagi. Karena kita sudah ber-sama2 dengan Dia kita sudah 
memerintah dengan Dia dan makan ber-sama2 di-Firdaus Allah.

Kemenangan yang ke II. didalam ayat 11.

Maka orang yang menang, sekali-kali tidak akan terkena bahaya 
maut yang kedua itu.
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Inilah saudara2ku, orang yang menang, orang yang sudah 
mempunyai tanda Darah Jesus didalam hatihya, maka tidak akan 
mengalami maut didalam hidupnya. Setiap saat kita akan 
mengalami kemenangan dari sagala percobaan. Kita harus dapat 
mengatasi segala kesulitan2 dan segala perkara2 / persoalan2 kita. 
Kita tetap diatas saja; jangan sampai kita kalah daripada segala 
pencobaan, menyerah kepada suatu kesulitan, akhirnya kita kalan, 
diperhambakan oleh dosa atau kemauan2 kita sendiri. Hal itu harus 
kita lawan dengan iman. Maka kita tidak akan sampai terkena 
bahaya maut. Inilah yang diberikan kepada kita.

Kemenangan yang ke III, diberikan kepada kita didalam ayat 17.

Maka kepada orang yang menang, kepadanyalah. Aku akan 
memberi mana yang tersembunyi itu, dan Aku akan memberi 
kepadimya suatu batu putih dan pada batu itu tersurat suatu nama 
baru yang tiada diketahui seorangpun melainkan oleh orang yang 
menerima dia.

Kita setiap saat perlu mendengar suara Roh itu karena, Roh itu 
sebenarnya berbicara terus dalam hati kita. Tetapi yang bertelinga 
hendaklah mendengarkan kata Roh itu, kalau kita tidak 
mendengarkan kata Roh, kita tidak senantiasa memberi jawaban 
kepada Tuhan, pada suara Tuhan, maka kita akan ngawur dan 
berjalan menurut kemauan kita sendiri. Akhirnya kita akan 
mengalami kekalahan.

Disini dikatakan "orang yang menang", maka Aku akan 
memberikan mana yang tersembunyi. Di dalam menanggulangi 
percobaan-2, perkara-2 dosa, maka disitulah Tuhan akan memberi 
mana yang tersembunyi itu, yaitu rahasia-2 Tunan yang baru, yang 
belum kita ketahui sehingga kita boleh mengalami suatu hati, dan 
visi2 yang luas sekali untuk pekerjaan Tuhan. Kita tidak akan 
menempuh jalan-2 yang sulit lagi, karena perkara-2 yang baru 
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itu (rahasia2 Tuhan yang baru itu sudah disediakan / diberikan 
kepada kita). Sebab itu kita senantiasa berdiri diatas kemenangan 
Tuhan. Darah Jesus senantiasa memberi, kemenangan kepada kita.

Inilah kemenangan yang ke-IV didalam ayat 26.

Maka orang yang menang, dan yang memeliharakan segala 
pekerjaanKu hingga kesudahannya, maka Aku memberi dia kuasa 
atas segala orang kafir.

Betapa indannya jika kita mempunyai tanggung jawab atas 
Pekerjaan Tuhan sehingga kesudahan akhir (Resudahan alam / 
bertekun sampai akhir) maka kita akan diberi kuasa atas orang-2 
kafir. Diberi kuasa yang lebih besar dari pada yang dahulu-2.Di 
dalam Jahja dikatakan: "Bahwa Aku akan memberikan kuasa 
kepada kamu sekalian lebih besar dari pada yang telah Kualami. Ini 
diberikan kepada kita semuanya." (Jahja 14:12). Kita akan 
memerintah segala orang kafir. Kita diberi hak untuk me-mijak2 
kuasa kegelapan itu. Kuasa ini diherikan kepada orang yang 
senantiasa setia sampai ke akhir. Tidak diberikan kepada 
sembarangan orang.

Pada akhir zaman ini Tuhan mencari suatu umat pilihan, yang 
berani bertanggung jawab akan kesalahan bangsa itu, sampai 
kesudahan alam. Kuasa Tuhan tidak untuk sembarangan, kuasa 
Tuhan itu bukan untuk mencari nafkah dalam hidupnya. Kuasa itu 
tidak hanya untuk dirinya sendiri. Melayani bukan untuk mencari 
kesejahteraan hidup, tidak! Tetapi kuasa itu untuk kemuliaan nama 
Tuhan, ditunjukkan kepada orang2 kafir, sering kali kita melihat 
beberapa orang yang sudah diberi kuasa Tuhan dengan heran tetapi 
tidak melakukan pekerjaan Tunan dengan setia, dan baru di-
tengah2 kuasa itu kembali kepada dirinya sendiri untuk mencari 
keuntungan dirinya sendiri, sehingga kuasa itu, dicabut 
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lagi. Sebab itu biarlah sungguh2 kita meteraikan hal ini didalam hati
kita. Sungguh2 kita hayati, supaya kita tidak sampai jatuh dan kena
bahaya maut didalam palayanan kita, tetapi kita senantiasa boleh 
membawa kuasa itu Kepada orang kafir. Pekerjaan Tuhan ini harus 
kita pertanggung jawabkan dan kita pelihara dengan baik2 sampai 
keakhir.

"Maka Aku akan memberikan kuasaKu kepada mereka itu." 

Kemenangan yang ke-V didalam Wahju 3:5.

Maka orang yang menang akan dipakaikan dengan pakaian putih 
dan sekali-kali tiada Aku akan menghapuskan namanya dari dalam 
Kitab Hayat, dan Aku akan mengakui namanya dihadapan BapaKu 
dan dihadapan segala malaekatNya.

Janji Tuhun ini akan diberikan kepada kita jikalau kita menang dari 
menyangkali diri kita, menang dari daging kita, menang dari 
kemauan kita. Nama kita dituliskan di Kitab Hajat Orang2 yang 
sungguh2 mempunyai kemenangan ditulis didalam kitab Hajat, 
tetapi orang yang tidak sungguh2 akan ditulis di papan tulis. Di 
papan tulis itu yang mudah dihapus karena ditulis dengan kapur. 
Suatu lambang orang yang menang sesuai tsb diatas tadi dikatakan:
Akan dituliskan dibuku al-hayat, tetapi orang yang tidak menang 
akan dituliskan dipapan tulis yang mudah dihapus. Orang yang 
menang akan diberi pakaian putih atau kesucian. Sebab itu pakaian 
kesucian itu akan ber-sinar2 didalam kehidupan kita. Jikalau kita 
senantiasa dari perkara2 duniawi itu, maka pakaian putih / kesucian
dari pada Tuhan Jesus itu akan memancar didalam hidup kita. 
Sungguh2 kita menyinari orang2 kafir, kita sungguh2 mempunyai 
terang daripada Kristus. Kemulyaan itu kita terima dan nyala dalam 
hidup kita. Biarlah kita memelihara janji2 Tuhan ini, sehingga Jesus 
itu nyata dalam hidup kita dan memancar atas kita. Dikatakan 
dalam Epesus 5:14:" Bangunlah hai engkau yang tidur dan 
bengkitlah dari antara orang mati, maka Kristus akan bercahaya 
atasmu."

Selama kita masih menyukai perkara2 ditempat tidur kita, kita 
masih ber-lomba2 dengan perkara2 duniawi / kemauan kita, tidak 
mungkin Jesus akan bercahaya dalam hidup kita. Tuhan Jesus bisa 
memancarkan dalam hidup kita jikalau kita sudah mematikan 
perkara2 tempat tidur, keakuan2 kita, kemanusiaan2 kita, 
kedagingan2 kita, maka cahaya Jesus itu akan ber-sinar2 didalam 
hidup kita. Pakaian putih akan ber-sinar2 kepada orang 
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yang menang itu. Coba setiap hari kita harus mengalami 
kemenangan.
Kemenangan yang ke-VI yaitu didalam Wahju 3:12. 
Maka orang yang menang hendak kujadikan dia suatu tiang 

didalam rumah Tuhanku, dan sekali-kali tiada ia akan keluar dari 
situ, dan Aku akan menyuratkan kepadanya nama Tuhanku dan 
nama negeri Tuhanku yaitu Jerusalem yang Baharu yang turun dari 
sorga dari pada Tuhanku itu, dan lagi namaku yang baharu itu. 
Tuhan akan membentuk suatu umatnya untuk menjadi suatu tiang 

dalam rumah ini yang tidak mudah roboh. Apakah alasan2 (dasar2) 
kita untuk menjadi suatu tiang yang kuat ini? Ada satu yaitu Jesus 
Kristus. Didalam Tuhan Jesus Kristus makan kita akan mengalami 
kemenangan, sehingga kita tidak akan go-yang2. Dasar untuk 
menjadi tiang yang kuat, hanya berjalan didalam Roh senantiasa. 
Dan dikatakan: "Barang siapa yang bertelinga hendaklah 
mendengar suara Roh itu "Inilah suatu dasar saudara2, jikalau kita 
tidak berjalan didalam Roh senantiasa, mana bisa kita mempunyai 
suatu kekuatan? Karena kekuatan itu dari pada Roh Kudus, dari 
suara Tuhan dan suara Roh itu tidak hanya kita dengar, tetapi kita 
lakukan. Maka hal itu akan membangun suatu tiang. Tidak akan 
mudah diombangambingkan oleh angin kaadaan atau keadaan2 
sekeliling kita. Siapakah diantara kita yang akan dijadikan tiang 
didalam rumah Tuhan, yaitu Jerusalem baru yang akan datang itu? 
Yaitu kita semua yang sungguh2 menang, dari perkara2 duniawi ini, 
dari segala persoalan2 kita. Inilah janji Tuhan, kita akan dijadikan 
tiang yang tidak akan bergoyang lagi. Tiang itu menjadi kekuatan 
dari suatu rumah.
Kemenangan yang ke-VII terdapat didalam Wahju 3:21. 

Maka orang yang menang, Aku memberi dia duduk dengan Aku 
diatas arasyku, sebagaimana Aku menang tetap duduk dengan 
BapaKu diatas arasnya.

Ini akan diberikan kepada kita sebagaimana Jesus sudah menang. 
Jesus sudah memenangkan perkara2 dosa, dari perkara2 duniawi, 
Dia diangkat oleh Bapa di sorga.

Dia diangkat oleh Bapa di sorga. Dia duduk dikanan takhta Allah, 
karena dia sudah memenangkan perkara2 duniawi. Hal ini bukan 
diberikan kepada Jesus saja, tetapi Tuhan Jesus menyediakan 
kepada kita sekalian kita disediakan satu tempat, tempat bagi 
orang2 yang menang.
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Tujuh kemenangan ini mari kita ber-sama2 mengambilnya. Dan 
senantiasa kita camkan, sehingga seperti tadi dikatakan didalam 
Jeheskiel, pedang2 yang akan menimpa atau maut yang akan 
datang, atau mungkin ada halilintar yang akan menyambar kita, kita
bisa terlindung dapat bahaya itu. Karena kita senantiasa sudah 
dicengkeram oleh Rohul kudus yang sudah dimeteraikan oleh Jesus 
dalam hati kita. Tetapi kalau kita tidak ada meterai dalam hati kita, 
kita akan merasa hampa, dan kalau ada angin saja sudah lari. Baru 
kekurangan-2 itu saja sudah mundur, apalagi aniaya, karena tidak 
mempunyai kekuatan, tidak mempanyai meterai dalam hati kita 
yaitu Jesus Kristus. Rohul kudus akan menerangi kita. Inilah 
syaratnya Sdrku supaya kita mengalami kemenagan, yaitu berjalan 
didalam Roh senantiasa. Dan kita dengar-2an kan suara Tuhan.

Tetapi didalam segala perkara itu kita sangat menang oleh sebab 
Dia yang mengasihi kita. Rum 8:37.

oleh siswa L.B.T.C.

Kita ini menjadi surat dari Tuhan bagi palau2 dan 

ujung2 bumi. Surat itu ditulis Tuhan didalam 

hati kita. Jangan sampai surat itu hilang atau 

terlambat datang. Tak perlu kita membuka .... itu 

lahulu; biarlah disampaikan langsung kepada si-alamat 

saja. Kalau surat itu disampaikan dengan asli dari 

Tuhan, kuasanya besar, mujizat2 terjadi dan kemuliaan 

Tuhan dinyatakan. Masanya singkat, Tuhan bertanya: 

"Apakah suratKu sudah k...ampaikan?"
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UNTUK DICATAT DAN DIDOAKAN

Bukankah sebelum kedatangan Tuhan Jesus nanti Injil harus 
diberitakan ke seluruh muka bumi? dan kesemua bangsa. Dan 
sekarang masih berapa juta orang yang belum mengenal Kristus. 
Oleh sebab itu dengan waktu yang sesingkat ini Tuhan akan berbuat
perkara yang lebih hebat yang menggentarkan dunia. Tuhan akan 
bekerja secara singkat dengan hasil yang berkali ganda: Jahja. 
14:12.

Cara yang lama itu baik untuk beberapa puluh tahun yang lalu, 
tetapi kurang cukup untuk saat ini. Oleh karena itu Tuhan akan 
bekerja dengan cara-2 yang baru yang sekarang ini Tuhan sedang 
nyatakan kepada UmatNya, juga Tuhan memcari orang-2 yang 
sudah diperbaharui oleh RohNya, karena inilah zamannya retorasi. 
Baginilah kira-2 yang Tuhan kerjakan didalam Lawang BICA. Dan 
inilah Team-2 yang terdiri dari peserta-2 BICA yang diutus Tuhan 
keluar pulau-2 dan negara-2 yang lain, yang sangat perlu didoakan.

Ke Kalimantan: berangkat tgl 6 Sept. 1972

Ke Pulau Buru dan Irian Barat: tgl 10 Okt 1972.

Ke Pulau Bali berangkat tgl 10 Okt 1972.

Ke negara di Asia tgl 20 Nap. 1972.

Ke Lampung dan Riau: berangkat 28 Des 1972.

Ke Sumatra utara Bulan Januari 1973.

Ke India, America, Eropa dll: berangkat 23 April 73.

BERITA YANG BAIK UNTUK TAHUN YANG AKAN DATANG

Pada bulan Januari 73 yang akan datang, kita menerima Tamu dari 
New Zaeland.

Jon Harvey bersama satu teman akan datang di Indonesia lagi. 
Mengadakan pelayanan-2 BICA untuk pendalalam, Rohani, perkara-
2 untuk akhir zaman. Bagi saudara-2 yang menginginkan 
pelayananya dan berminat mengadakan Bible Camp yang bersifat 
Interdenominational (segala aliran) di daerah saudara, kami 
persilahkan menghubungi kami selekasnya. Supaya memudahkan 
mengatur scheduel. Nah, inilah hal-2 yang sangat perlu didoakan.
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RUANG
KESAKSIAN

LAPORAN TENTANG PERJALANAN 

TEAM JALAN SUCI KE SUMATRA

Pelayanan Team kami di Sumatra pada bulan Juni merupkan suatu 
perjuangan yang hebat. Kebanyakan pelayanan kami disana ialah 
pelayanan kepada orang2 Pentakosta. Gereja2 yang beraliran 
pentakosta di Sumatra pada umumnya dalam keadaan yang sangat 
mengerikan sekali. Gereja2 itu kebanyakan kecil sekali, tetapi 
seringkali berpecah-belah, sehingga tambah lama tambah: banyak 
gereja kecil di-mana2 dan anggotanya sedikit.

Di gereja2 itu seringkali terjadi perkelahian satu dengan yang lain, 
sehingga tidak ada persatuan Tubuh Kristus. Karena pemimpin2 
mereka kurang takut kepada Tuhan didalam segala perkara.

Waktu Team kami yang pertama mengunjungi Sumatra pada bulan 
Januari yang lalu, mulailah suatu kegerakan Roh yang sungguh2 
didalam dua Gereja Bethel yang ada disitu. Anggotanya mulai 
mengalami kebebasan dan kesukaan yang besar didalam Roh 
Kudus. Tetapi sesudah Team kami pulang, Roh mulai dipadamkan 
dan tidak ada kesukaan lagi, maka serigala2 lari kesana kemari 
diantara domba2 dengan membawa keadaan panik dan kacau. 
Sekarang jikalau sesorang ingin mengikuti pelajaran yang 
didasarkan atas Alkitab, pasti orang itu akan dipecat dari gerejanya.
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Gereja2 Pentakosta mempunyai tradisi dan peraturan2 yang tidak 
berdasarkan Alkitab, dan tradisi ini dipertahankan secara fanatik. 
Dengan perkara2 ini Tuhan mengulji umatNya. Sifat2 dari 
pemimpin2 gereja sedang dinyatakan dengan jelas. Tetapi di-mana2
ada kelompok2 dari jiwa2 yang mengasihi Tuhan serta mencari 
Tuhan dan kebenaranNya. Kebanyakan orang ini baru diusir dari 
gereja2nya, dan masih merasa sakit sekali didalam hatinya karena 
merasa dibuang oleh orang2 yang dahulu teman2nya. Di-mana2 
kami mendengar ceritera yang mengerikan dan kami berusaha 
untuk menghihurkan dan menguatkan kelompok~2 kecil yang masih
setia kepada Tuhan ini.

Rencana kami pergi ke Sumatra ialah untuk membuat Kampanye2 
penginjilan, tetapi ternyata bahwa keadaan didalam gereja2 disana 
tidak memungkinkan hal itu.

Di Sumatra ada Gereja2 Protestan yang besar sekali, kebanyakan 
berlatar belakang Luteran. Kami telah beberapa kali sempat 
berbicara didalam gereja2 Protestan. Rupa2nya keadaan didalam 
gereja2 Protestan itu lumayan daripada di gereja2 Pentekosta, 
namun pengalaman rohani didalam gereja2 Protestan itu juga 
kurang mendalam. Beberapa kali kami sempat berbicara dan berdoa
dengan orang2 Protestan. Mereka sungguh2 rindu akan pengalaman
rohani yang lebih mendalam. Selama kami di daerah itu kami 
senantiasa berdoa untuk pintu yang lapang guna untuk melayani 
orang Protestan, tetapi belum kami ketemukan pintu itu. 

Di karenakan segala perkara yang diketemukan diatas, hasil dari 
pelayanan kami di Sumatra kelihatan sangat terbatas. Tetapi 
dimana-mana kita juga melihat banyak orang disembuhkan, dan 
banyak di baptiskan, dalam Rohul kudus. Kami percaya, juga bahwa
beberapa orang yang sungguh mencari Tuhan telah diteguhkan.

Lain dari pada itu kami akan tetap bedoa supaya segala kebusukan
didalam Gereja-2 disana dapat dibongkar dan dihancurkan sampai 
keakar-akarnya, dan orang-2 Kristen dibebaskan untuk mengenal 
Tuhan dan mencapai kedewasaan dalam kerohanian mereka dan 
juga supaya Tuhan membuka pintu yang besar dan lapang untuk 
pekerjaan RohNya di Sumatra utara.

Pengalaman kami dalam perjalanan di pulau Nias sangat berlainan 
dari pada pengalaman-2 di Sumatra. Waktu kami sampai di pulau 
Nias tsb, ternyata bahwa: sudah terkumpul kurang lebih 30 sampai 
40 orang sedang berdoa dan memuji Tuhan, Seluruh 
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sidang jemaat dari Gereja Bethel di Gunung Sitoli telah berpuasa 
rantai dan berdoa siang dan malam selama satu minggu sebagai! 
persiapan untuk kedatangan kami. Kami diberitahu juga bahwa 
didesa-desa orang-2 sedang berpuasa dan berdoa.
Kami sampai disana pada hari saptu dan mengikuti doa / puasa 

beserta mereka, lalu pada hari minggu Team kami dengan beberapa
teman yang telah ikut dari Sumatra menyebar kedesa-desa untuk 
berkhotbah di Gereja-2. Gereja Bethel itu baru 4 atau 5 tahun di 
pulau Nias, tetapi sudah ada kurang lebih 1000 anggota. Sidang 
Jumaatnya sudah 12 tempat. Semuanya penuh kesukaan dari Roh 
Tuhan dan senang menlanyi, berdoa dan memuji Tuhan berjam-2. 
Orang-2nya bersemangat dan terbuka untuk pelajaran rohani.
Pada hari Senen Pengerja-2 berkumpul dari desa-2 kurang lebih 60

orang dan kami mulai mengadakan Bible Camp. Setiap hari kami 
mengadakan pelajaran-2 pagi dan sore, malamnya kebaktian-2 
yang bersifat penginjilan. Mulai dengan hari kamis malam kami 
mengadakan Kampanye penginjilan dan Kesembuhan Illahi 
dilapangan terbuka di-tengah-2 kota. Beri-ribu orang yang datang 
dan banyak yang disembuhkan dan diselamatkan.
Di dalam Bible Camp hampir segala pengerja-2 menerima Baptisan

Roh dan beberapa yang menyampaikan Karunia-2 Roh. Sesudah 3 
malam Kampanye di Gunung Sitoli, kami pindah ke-desa-2 selama 3
malam. Pagi dan sore kami masih meneruskan pelajaran-2. Kami 
percaya bahwa Tuhan akan tetap memberkati dan memimpin anak-
anaknya di p.Nias.
Sesudah di Pulau Nias kami kembali ke Sumatra untuk melayani 

selama 3 hari di Pematang siantar. Orang-2 yang masih percaya di 
P. Siantar itu banyak dianiaya oleh Gereja-2nya. Hasih ada kira-2 12
orang yang masih setia kepada Tuhan. Kami mengajar mereka dan 
menguatkan Iman mereka. Tuhan berkata bahwa orang itulah akan 
mengambil peranan yang penting dalam pekerjaan Tuhan pada 
masa depan di Sumatra utara.
Suatu tempat yang lain yang ada pengharapan yang besar ialah di 

daerah Sidi kalang sebuah kota kecil di pegunungan dimana kita 
mengadakan BICA pada bulan Juni. Disana banyak orang yang 
sungguh-2 pegang teguh pada kebenaran Alkitab. Mereka berusaha 
untuk mempraktekkan kehidupan Kristen yang sesuai dengan 
Perjanjian Baru. Dari Gereja itu mereka telah membentuk Team 
"Terang dunia" dan telah mengutus Penginjil-2 untuk membuka 
pekerjaan Tuhan di daerah-2 yang lain. Banyak Gereja di Sumatra 
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utara dan Gereja-2 di Nias ialah hasil dari penginjilan mereka.

Pekerjaan Team di Sumatra ialah peperangan yang paling hebat 
yang kami alami sampai sekarang ini. Tetapi juga banyak hasil dan 
benih kebenaran telah tertanam. Kami percaya bahwa Tuhan akan 
mengairinya dan tetap mengetuk hati orang-2 di Sumatra. Kami 
minta tolong dari saudara-2 sekalian untuk mendoakan daerah itu 
dengan percaya bahwa Tuhan akan bekerja dengan heran oleh 
RohNya disana.

LAPORAN KAMPANYE KESEMBUHAN ILLAHI
DI KALIPARE....MALANG SELATAN

Oleh: Team "JALAN SUCI"
Sebelum Bible Camp di Lawang kami telah menerima visi2 tentang 

Kampanye dari Tuhan. Ternyata setelah Bible Camp berlangsung 
visi2 diteguhkan dan dinyatakan dengan beberapa orang peserta 
Bible Camp. Dan akhirnya tempatnya pun ditunjukkan oleh Tuhan 
yaitu di Desa Kalipare; daerah Malang Selatan.

Didearah ini sudah ada anak2 Tuhan, tetapi hanya beberapa 
keluarga saja. Daerah ini adalah daerah yang fanatik terhadap 
Agama lain.
Setelah selesai Bible Camp; tgl 13 s/d 15 September 1972, kami 

melaksanakan perintah Tuhan ini. Puji akan Nama Tuhan!
Kami banyak menghadapi kesulitan2 dalam persiapan2 Kampanye 

tersebut, tetapi Tuhan selalu menyatakan kuasaNya. Akhirnya 
semuanya dapat selesai dengan baik.

Selama tiga hari itu, kami melihat orang2 sakit datang ber-duyun2 
dari berbagai-bagai tempat terutama sekitar daerah Kalipare. Dalam
Kampanye Kesenbuhan Illahi ini, Tuhan bekerja dengan cara yang 
sangat halus, dimana pada waktu kami memulai mengajak memuji 
Tuhan dengan semua pengunjung, banyak orang2 sakit sudan 
disembuhkan. Sebelum kami berdoa untuk orang2, sakit, Tuhan 
sudah menyatakan kuasaNya yang sangat hebat dan gempar. Puji 
Tuhan ! 

Hadirat Roh sangat kami rasai, sehingga dalam Kampanye itu 
suasananya seperti didalam persekutuan orang2 Krsiten, se-oleh2 
bukan menghadapi bangsa2 kafir.

Di dalam Kampanye tersebut, Tuhan menghendaki agar orang2 
yang telah menerima kesembuhan dan bagi mereka yang mau 
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menerima Jesus segera di Baptiskan. Dan seberapa banyak mereka 
yang rumahnya dekat dengan Gereja mereka mau masuk Gereja. 
Bagi yang dekat dengan Desa itu, mereka mau masuk Gereja 
setempat.

Puji Tuhan !

Didalam Kampanje tsb. Tuhan.bekerja dengan heran sehinga 
banyak sekaii orang2 Kristen sendiri dicelikkan mata rohaninya dan 
sekalian orang2 kafir, juga orang2 yang fanatikpun banyak yang 
melihatnya bila Tuhan Jesus sungguh2 Hidup dan Berkuasa. Didalam
pelaksanaan Kampanye tsb. orang2 yang datang kurang lebih 2500 
orang, dan yang menerima kesembuhan sebanyak 830 orang.

Sekian laporan kami, doakanlah kami didalam melaksinakan 
Pelayanan ini, karena masih banyak pelayanan2 yang selanjutnya.

Puji Tuhan ! Tuhan Jesus memberkati !

Oleh: Team "Api Menyala."

KEGERAKAN ROH KUDUS YANG TIDAK DAPAT DIRINTANGI

DI SITIARJO MALANG SELATAN

Suatu kesaksian yang ajaib terjadi di Sitiardjo. Di desa kami telah 
ada Gereja Pantekosta tetapi rupa2nya belum ada Baptisan Roh 
Kudus. Pada suatu hari kami mendengar bahwa Bp. Pendeta akan 
berkelihing ke-cabang2 untuk mengadakan kunjungan2. Pada waktu
itu juga Pendeta kami tidak datang ketempat kami, lalu kami 
mengadakan bidston sendiri, dan di-tangah-tengah Bidston turunlah
Roh Kudus dan anakirnya banyak orang menerima Baptisan Roh 
Kudus. Dirumah kami penuh dengan orang-2 sampai kehabisan 
tempat duduk dan masing2 membawa kursi untuk ikut Bidston. 
Banyak orang2 kafir juga pada waktu itu datang dan akhirnya dapat
bertobat, langsung menerima Baptisan Roh Kudus. Dan ada juga 
waktu itu yang bernubuat, Tuhan memimpin langsung pada 
persekutuan ini walaupun tiada seorang pelayan / hamba Tuhan 
yang melayani.

Kemudian atas petunjuk Tuhan istri kami harus mengadakan doa 
untuk orang2 sakit (secara Kampanye kecil2an). Roh Tuhan bekerja 
dengan heran sehingga menggemparkan desa kami. Walaupun pada
waktu itu di stop oleh Bapak kepala Desa, tetapi Tuhan 

Bersambung kehalaman 30.
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Sambungan dari halaman 27

menghendaki berlangsung terus. Banyak orang2 sakit disembuhkan 
Tuhan. Kegiatan2 Roh itu rupa2nya diselidiki dan dicurigai. Tetapi 
walaupun ditentang kami tetap bertahan. Isteri kami yang 
bernubuat juga diselidiki sehingga dibawa ke sidang Majelis Besar, 
namun waktu diuji dan ditumpangi tangan, ternyata tidak berubah 
sama sekali, karena mereka berkata: kalau ditumpangi tangan, jika 
itu Roh jahat pasti orangnya akan menggulung dan ternyata isteri 
kami tidak apa2. bahkan terus berkarunia lidah saja. Mereka 
mengatakan Rohnya campur-2.

Dengan kejadian ini kami berusaha untuk mendoakan Pendeta 
kami agar percaya akan pekerjaan Roh Tuhan itu. Pada suatu hari 
kami dengan isteri kami disertai seorang Pembela sidang 
mengadakan doa di Gunung. Setelah 3 hari, maka kami turun, 
pulang. Ketika kami sampai dirumah Bp. Pendeta kami, kami terus 
berdoa diserambi, dan pada waktu itu orang sedang ramai 
memasak-masak. Kami tidak masuk ke rumah, tetapi hanya di 
serambi saja. Ternyata orang2 yang sedang masak2 itu terus 
menyanyi dan lama2 berkarunia lidah. O, Halleluya. Keadaan ramai, 
Roh bekerja dengan heran.

Sungguh2 jika Roh mulai bekerja siapa yang akan merintangi? 
Tiada manusia yang dapat menahannya. Sampai hari ini Roh Tuhan 
tetap jalan terus. Halleluya !!

Oleh: Pak Miskam.
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