


Pelajaran yang berikut ini telah disampaikan didalam Lawang
Bible Camp oleh seorang peserta dari Jogja.

Markus 16:15-16 :
"Lalu Ia berkata kepada mereka: Pergilah keseluruh 
dunia, beritakanlah Injil kepada segala machluk. Siapa 
yang percaya dan dibabtiskan diselamatkan, tetapi siapa
yang tidak percaya akan dihukum.

Biarlah kita semuanya mulai melaksanakan pesan2 
Tuhan ini. Firman ini adalah untuk murid2 Tuhan Jesus, 
bukan untuk satu golongan. Sebelum Tuhan Jesus naik 
kesurga Dia berpesan kepada murid2Nya. Jadi yang 
disuruh Tuhan bukan satu golo-ngan atau aliran, tetapi 
sahabat2Nya atau murid2Nya. Dan selanjutnya murid2 
Jesus itu mulai melakukan perintah itu. Apakah yang 
disebut murid disini?
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Yaitu orang yang ikut dan bergaul terus dengan Tuhan Jesus,
mau berbakti kepada Tuhan siang dan malam dengan 
setianya, maka orang itu berlayak menjadi murid2 Jesus. Ada 
juga murid yang tidak setia kepada Tuhan Jesus, yaitu yang 
bernama Judas. Tetapi akhirnya Judas ini menerima suatu 
kutuk daripada Tuhan, dia mati dan pecah perutnya. Apakah 
sebabnya?

Karena Judas ini hanya ingin memiliki atau hanya ingin 
dapat-kan uang (harta dunia saja). Tetapi sebaliknya bagi 
murid2 yang masih mau setia pada Jesus dan tetap mengasihi
Dia, mereka mulai mempraktekkan pesan Tuhan; dan 
ternyata Tuhan Jesus menyertai mereka dan FirmanNya telah 
dibuktikan oleh Tuhan. Begitu juga pada zaman sekanang ini 
kalau ada orang yang berbakti kepada Tuhan dengan setia, 
sungguh2 dan kasih kepadaNya, Tuhan akan menggenapkan 
atau membuktikan firmanNya itu, tetapi sebaliknya, bagi 
murid2 Tuhan yang hanya mengasihi uang saja atau harta 
dunia, orang itu pasti mati. Karena jelas bahwa mereka tidak 
memiliki kasih Jesus dalam hatinya. Jadi, kita yang merasa 
dipanggil Tuhan, jangan sampai kita meniru teladan Judas, 
biarlah kita mengarnbil teladan dari pada sebelas murid 
Jesus.

Jadi sudah jelas sekali, bahwa kita yang percayal kepada 
Tuhan Jesus juga disebut murid2 Jesus. Bukan hanya kalau 
kita masuk ke Gereja kita disebut murid Jesus. Tetapi kalau 
kita masuk Gereja atau suatu organisasi, hal itu baik asal 
tujuan kita mencari Jesus. Jadi oleh karena kasih Jesus, kita 
mau berkumpul ber-sama2. Jadi, kita dipanggil oleh Tuhan 
Jesus. Jadi kita semua yang sungguh2 mau mencari Jesus, 
biarlah kita dapat memper-hatikan atau dapat mengerti hal2 
yang bertentangan dengan Tuhan atau melawan dengan 
kehendak Tuhan. Saudara2 banyak contoh dan macam2 yang 
dapat dibandingkan dan dikembang-kan dengan ayat 15 tadi. 
Jadi pendek kata kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, biarlah 
kita bertindak seperti yang dialami oleh sebelas murid itu.
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Tetapi jikalau kita tidak ingin dipakai oleh Tuhan, berarti kita 
senang atau mau dipakai oleh kuasa kegelapan untuk keja-
hatan. Dan akan terjadi atau akan terbukti seperti yang 
dialami oleh Judas. Meskipun sekarang kelihatannya sung-
guh2 mengabarkan Injil itu, tetapi kalau hatinya itu seperti 
Judas saja, mesti akan mati. Yang artinya itu bisa terpisah 
dengan Allah sendiri. Biarlah kita bandingkan dengan 1Kor. 
12:8-11.

Yang tersurat disini ialah suatu alat atau perleng-kapan 
pelayanan yang diberikan kepada setiap hamba Tuhan yang 
melayani Tuhan dengan sungguh2. Jadi kalau kita mengaku 
menjadi orang Kristen, kita sebagai murid Tuhan tetapi kita 
belum menerima hal2 ini, itu berarti bahwa kita belum 
mempunyai hak apa2 dihadapan Allah. Meskipun kita bisa 
memberitahukan Injil dengan kecakapan kita. Misalnya: 
Sekolah Alkitab, Sekolah teologi. Jadi meskipun kita sekolah 
yang tinggi2 itu, kalau belum diberi alat2 oleh Tuhan Jesus; 
sebagaimana telah tersurat didalam 1Kor. 12:8-11 tadi, jelas 
bahwa itu bukan panggilan Tuhan. Buktinya sekarang, tidak 
sedikit yang mengaku sudah menjadi hamba Tuhan, tetapi 
masih suka menerima perkara2 yang lain. Oleh karena itu 
saudara2 didalam suatu ayat dijelaskan demikian: Kalau 
kamu menerima tanpa membeli, biarlah kamu memberi juga 
tanpa memungut biaya (percuma). Jadi kalau kita merasa 
bahwa kita sudah dipanggil Tuhan, jangan sampai kita bekerja
secara sembarangan saja. Jangan sampai kita menuruti hawa 
nafsu kita sendiri. Ada ayat lain yang menunjukkan hal yang 
sama didalam 1Kor. 12:28-31. Inilah pemberian yang kedua 
daripada Tuhan Jesus kepada hamba2Nya yang setia. Jadi 
kalau murid Jesus itu tidak setia, Tuhan tidak akan mem-
berikan dua hal tadi.

Dua perkara ini ditimbangkan dalam sidang Jumaat. Apakah 
sidang Jumaat itu milik Tuhan atau milik saya sendiri. Jikalau 
sidang Jumaat itu sungguh2 milik Tuhan, pasti ada bukti yaitu
dua hal yang diatas tadi. Yang berarti sidang Jumaat itu
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bekerja bukan hanya satu orang, 2, 3, ,4, 5, saja, tetapi 
semuanya bekerja bersama2 untuk kemuliaan nama Tuhan. 
Dan selanjutnya kalau sidang Jumaat itu milik seseorang, 
hanya orang atau "Aku" yang menguasai. Saya mengatur 
segala perkara, semuaya harus tunduk kepada saya, kalau 
tidak mau tunduk, saya pecat.

Saudara2 sekalian, ini sangat menentang atau ber-lawanan 
dengan kehendak Tuhan. Apakah sebabnya, menurut 
pembacaan kita dalam Markus 16:15-16 tadi kita sebagai 
murid Tuhan, disuruh pergi keseluruh muka bumi, tetapi tidak
menaati bahkan melawan kehendak Tuhan itu. Hanya 
menguasai kepada orang2 itu, tidak menguasai dunia. Hal ini 
jelas bahwa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Epesus 
4:11-13. Jadi sudah ada 3 fakta, dimana kita bisa mengetahui
bahwa didalam sidang Jumaat bukan hanya seorang yang 
dipanggil oleh Tuhan kepadanya akan diberi jabatan oleh 
Tuhan yaitu tanggung jawab pekerjaan. Selanjutnya kalau 
orang itu diberi suatu tanggung jawab pekerjaan/jabatan, 
orang itu harus bertanggung jawab untuk bekerja dihadapan 
Tuhan. Tidak untuk kepentingan kita sendiri. Sebagaimana 
telah, kita katakan tadi, bahwa di setiap sidang itu harus 
mempunyai karunia2 tadi. Jadi Semua pemberian yang dari 
pada Tuhan itu, yang sudah diberikan kepada HambaNya itu 
dengan maksud supaya kita bekerja sama buat kemuliaan 
nama Tuhan. Jangan kita melanggar perintah Tuhan sebagai-
mana kita baca didalam Markus 16:15 tadi. Setiap orang itu 
hendaklah bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang merasa 
dipanggil Tuhan, harus ada keberanian, sebagaimana telah 
dikatakan oleh hamba Tuhan tadi, seperti halnya; harus 
berani meninggalkan rumah, meninggalkan anak dan istri, 
dan harta benda juga, untuk mengabarkan kasih Tuhan 
kepada, umat manusia.

Begitu juga, harus berani korban seperti halnya kita diberi 
harta benda oleh Tuhan, maka demikian juga kita memberi-
kan harta benda kita Kepada Tuhan, buat kemuliaan nama 
Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri.
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Kalau kita masih mementingkan diri sendiri, artinya kita 
tidak taat didalam menerima periritah Tuhan itu. Oleh sebab 
itu apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, harus kita 
berikan kepada Tuhan. Kita semuanya murid2 Jesus, jadi kita 
harus memberikan perkara2 atau hal2 yang telah Tuhan 
berikan kepada kita. Kita harus merasa bahwa Tuhan sudah 
memberi kita kekuatan dan kesehatan, dan makan, minum, 
pakaian lebih dari itu. Jadi apa yang kita telah alami itu 
adalah suatu pemberian dari Tuhan. Ada hal yang lain yang 
perlu dilakukan oleh murid2 Jesus, yang disebut didalam 
Maleakhi. 3:6-12.

Semua orang suatu. waktu pasti menerima suatu pengha-
silan Misalnya kita diberi sesuatu oleh seseorang. Itu artinya 
penghasilan juga. Harus sepersepuluh diberikan kepada 
Tuhan. Jadi kita wajib melakukan perpuluhan, kepada Tuhan, 
tidak hanya anggota biasa saja yang melakukan. Misalnya ada
orang yang paling melaran, paling miskin, tidak bisa kerja 
apa2, tetapi Tuhan membetikan kepada dia seekor ayam, 
kalau ayam itu bertelor telor itu harus diberi kepada Tuhan 
sepersepuluhnya. Sebab ayam itu bertelor oleh sebab Tuhan 
yang mengerjakan itu, jadi jelasnya semua itu adalah pembe-
rian yang dari pada Tuhan, harus menurut peraauran Tuhan.

Salah satu dari peraturan Tuhan, ialah memberi perpuluhan 
kepada Tuhan. Kalau tidak mau pasti akan menerima suatu 
kutuk atau laknat sebagaimana yang kita baca dalam 
Maleakhi tadi.

Sekarang saya mau bersaksi kepada sdr.2 semuanya: 
"Waktu saya bekerja dan saya tidak mengerti tentang hal 
perpuluhan ini, saya mendapat suatu hasil yang banyak seh-
ingga berkelimpahan, tetapi sebab saya tidak menurut perin-
tah Tuhan, segala harta benda yang telah saya kumpulkan itu 
habis semua. Dibakar oleh Tuhan. Saya tidak dapat menuntut 
kepada siapapun. Sesudah itu, saya bekerja tidak dapat hasil 
lagi. Saya dan keluarga makan tiap hari tidak dapat kenyang.
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Tiap hari tidak ada kedamaian. Sesudah saya diberi penger-
tian oleh Tuhan tentang hal ini, saya mulai mengumpulkan 
perpuluhan. Perpuluhan tadi saya pakai untuk bekal menga-
barkan Injil dimana-mana. Selanjutnya, sesudah saya mela-
kukan perkara2 ini, saya berserta anak dan istri dapat makan 
dengan cukup. Tidak mudah sakit lagi. Jadi sangat jelas sekali
perpuluhan itu sangat berbahaya bagai orang yang melang-
garnya.

Mari kita kembali kepada Markus 16:15, Karena saya percaya
dengan firman ini kalau Tuhan menggerakan saya, saya mau 
pergi menginjil, tetapi oleh sebab saya orang bodoh tidak 
punya Jemaat jadi saya tidak berkhotbahdi mimbar. Kalau 
saya menginjil saya pergi dengan membawa traktat, minta 
kiriman dari yayasan2 Pekabaran Injil. Saya merasa yakin 
bahwa saya dipanggil Tuhan atau diberi jabatan untuk mela-
kukan kehendak Tuhan. Jadi sekarang jelasnya, orang yang 
mengabarkan injil itu tidak hanya dipodium saja, tetapi 
dipasar2, jalan2, didalam bis, didesa2, dan dikota2. Jadi 
orang yang mengabarkan Injil itu tidak hanya didalam gereja2
dan dibelakang podium saja. Karena perintah Tuhan suruh 
pergi. Didalam ayat lain dikatakan juga, jadi didalam menga-
barkan Injil itu, terutama kepada orang yang belum pernah 
mendengar kabar dati hal Jesus. Ini adalah tersurat didalam 
Alkitab. Jadi untuk mengabarkan Injil itu ada cara yang ber-
macam2. Maka dari itu kalau kita mau berhakti dengan 
sungguh2 dan melayani Tuhan, tidak perlu kita ber-dalih2 
dengan alasan2 lain. Kita harus mau.

Kita harus mau bekerja untuk Tuhan. Tidak usah kita menu-
nggu sekengan2. Tidak usah kita menunggu diberi ongkos 
atau bekal oleh orang, tidak usah kita menanti diberi makan 
orang lebih dulu. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, tidak 
bolen di-tawar2 lagi. Biarlah saudara ingat kepada Junus. 
Junus disuruh oleh Tuhan mengabarkan injil keNinewe. Ia ber-
belok jalan. Kelihatannya keluar dari rumah. Orang lain meli-
hat, orang ini sungguh2 mau bekerja. Tetapi hatinya tidak 
mau, sehingga berbelok jalan. Ini artinya melanggar 
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panggilan Tuhan. Dan akhirnya, Junus mendapat hukuran 
yang daripada Tuhan.

Saya ingin bersaksi batwa beberapa tahun yang lalu, saya 
pernah mengalami sakit. Dan didalam sakit itu saya sadar 
bahwa saya telah mendengar panggilan Tuhan, dimana saya 
harus mengabarkan Injil. Kemudian setelah saya sembuh, 
saya mulat mengabarkan Injil lagi dengan menyebarkan 
traktat2 dll. Karena saya merasa bahwa setiap orang bekerja 
bagi Tuhan, orang itu akan dibayar oleh Tuhan. Tertulis 
didalam Kitab Suci: orang yang menanam itu juga dapat 
upahnya, orong yang menuai itu mendapat upalnya. Semua 
orang yang bekerja mendapat upahnya. Tidak hanya berani 
bicara saja, tetapi juga berani membuang uang kita atau 
menghabiskan uang kita, dan tenaga kita. Singkatnya apa 
yang kita terima dari Tuhan kita harus kembalikan juga kep-
ada Tuhan guna tanaman (pekerjaan) Tuhan itu. Oleh karena 
itu biarlah kita semuanya yang ingin mengabarkan Injil itu 
jangan sampai perhenti ditengah jalan, biarlah semuanya kita
berikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu sayang lagi. 
Sebab Tuhan sudah memberikan kepada kita hal2 yang lebih 
mudah daripada orang lain, atau sempurna. Orang lain tidak 
dapat jalan, orang lain matanya buta, yang lain badannya 
tidak dapat bergerak, tetapi kita diberi segala sesuatu 
daripada Tuhan, kita juga harus memgembalikan kepada 
Tuhan, 

----------- Oleh Pak Reksc.
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Alkitab mengatakan bahwa pada akhir zaman ini akan timbul
banyak nabi2, guru2 dan sekte2 yang palsu. Kalau dapat 
orang2 pilihan Tuhan pun akan tertipu.

Sebab itu kita perlu waspada dan belajar untuk membedakan
dengan baik2 diantara mana yang benar dan mana yang 
palsu.

Jikalau, ada Pentakosta asli, ada juga Pentakosta palsu. 
Jikalau ada nabi2 asli, pasti ada nabi2 palsu juga. Jikalau ada 
Kristus, akan ada juga kristus2 palsu. Tidak segala orang 
yang masuk gereja2 Pentakosta ialah orang2 Pentakosta yang
sesungguhnya. Sebenarnya hanyalah orang yang penuh 
dengan Roh Kudus serta berjalan senantiasa didalam Roh 
yang patut digelar orang Pentakosta.

Apakah ciri2 dari Pentakosta yang benar dan yang palsu?

1. Pentakosta yang benar mengutamakan Jesus. Roh Kudus 
senantiasa menyaksikan dari hal Jesus. Orang Pentakosta 
yang benar ialah orang yang telah menerima Tuhan Jesus 
didalam hatinya untuk menyelamatkan (melepaskan) dari 
dosa2 dan segala tabiat yang lama. Orang itu bukan orang 
berdosa lagi, tetapi orang suci, disucikan oleh Darah Kristus. 
Perkataan2 dan kehidupannya menyaksikan dari hal Jesus 
Kristus. Gereja Pentakosta yang sebenarnya ialah perseku-
tuan orang yang berkumpul untuk memuji dan memuliakan 
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Tuhan Jesus serta berjalan dalam kehidupan yang baru dan 
penuh kemenangan didalam Jesus yang telah bangkit itu.

Terimalah keampunan dosa, dan kehidupan baru. Berjalanlah 
dalam kemenangan. Hidup suci sebagaimana Kristus suci 
adanya. Nyatakanlah kesukaan dan kemuliaan yang dari pada 
Roh Kudus.

2. Pentakosta yang benar menyatakan kasih Kristus dalam 
persekutuan. Jahja mengatakan: "Jikalau kita berjalan dalam 
terang, kita ada persekutanan satu dengan yang lain." Kalau kita
sudah mengenal Tuhan Jesus dan menyerah kepadaNya, RohNya
akan menjadikan kita anggota didalam satu Tubuh. Roh Kudus 
senantiasa mempersatukan kita. Buah Roh yang terutama ialah 
kasih. Pentakosta yang membawa kebencian, fitnah, sifat kritik, 
perpecahan ialah Pentakosta yang palsu. Dimana ada Roh Tuhan,
tidak ada orang2 yang menonjol/ meninggikan diri; Melainkan 
semuanya saling mengasihi, saling menghormati dan menak-
lukan diri satu dengan yang laln. Pentakosta yang benar tldak 
meninggikan golongan, organissasi pihak2, dlsb., melainkan 
menginsyafi tentang kesatuan, kerja sama kasih dan persatuan 
yang ada diantara segala anggota Tubuh Kristus.

Setiap orang harus bertemu degan Keristus dan menyerahkan 
diri kepada Kristus secara pribadi, tetapi selanjutnya kehidupan 
Kristen tidak dapat dijaiankan seorang diri. Orang Kristen tak 
dapat berdiri sendiri. Kita harus tumbuh menuju kedewasaan / 
kesempurnaan didalam persekutuan dengan segala orang Kristen
yang lain.

3. Pentakosta yang benar bersandar sepenuhnya kepada Roh 
Kudus. Orang Pentakosta yang benar itu tidak menyerah kepada 
perasaan2, karena perasaan2 kita berhubungan dengan tabiat 
lama dan hawa napsu kita, yang dapat dengan mudah dikuasai 
oleh kuasa2 kegelapan. Alangkah baiknya kita men-yerah kep-
ada Roh Kudus sambil masuk kedalam perhentian Tuhan. Maka 
didalam segala penyembahan kita akan menga-lami sejahtera 
Allah. Kita tidak akan membuat semangat, memimpin kebaktian 
menurut cara2 manusia yang hanja dikuasai oleh pikiran man-
usia, atau mengajar dengan kepandaian kita sendiri. Roh Kudus 
akan memberi suasana yang penuh hormat dan khidmat
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terhadap Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci. Penyembahan 
didalam Roh Kudus itu senantiasa halus. Buah2 Roh, yaitu: kasih, 
sukacita, damai dst. akan senantiasa dinyatakan. Tuhan sendiri akan
mengajar dan berbicara kepada kita melalui segala karunia2 Roh, 
dan mengatur segala sesuatu didalam kebaktian2 kita menurut 
kehendakNya yang sempurna.

- - - - - x - - - - -
Biarlah kita jangan mempertahankan pendirian kita sendiri dengan 

senantiasa mengeritik orang yang lain. Biarlah masing2 persekutuan
memeriksa dirinya sendiri apakah mereka sungguh2 menyatakan 
ciri2 dari pada Pentakosta yang benar.
Pentakosta yang benar itu yang dapat mempersatukan umat Tuhan

dan membawa umat Tuhan itu kepada kedewasaan / kesempurna-
an. Pentakosta yang benar itu yang dapat menyatakan kemuliaan 
Tuhan diseluruh dunia ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua 
kalinya.

*******************
P E N G U M U M A N Oleh: E.B. Stube.

*******************
Kabar yang menggembirakan buat semua pembaoa pecinta 

majalah "Api Menyala".
1 * Kami memberi kesempatan bagi para langganan Majalah "Api 

Menyala" mendaftarkan teman / sahabat saudara, untuk 
menjadi langganan Majalah "Api Menyala"

2 * Boleh mendaftarkan secara langsung.
3 * Tulislah Alamat saudara dengan se-jelas2nya serta Nama 

Saudara.
4 * Sebutkanlah atau tulislah berapa banyak yang saudara 

butuhkan (Exp).
5 * Mintalah Majalah "Api Menyala seberapa banyak sesuai dengan 

kebutuhan daerah saudara, dan gunakanlah Majalah "Api 
Menyala ini dengan sebaik mungkin.

6 * Langganan lama boleh tambah Exp nya.1 Exp bisa jadi 2Exp 
atau 3Exp.

7 * Tidak dipungut biaya. G R A T I S.

Naaaaaah!!!! Ambilah kesempatan ini selama waktu masih 
terbuka bagi saudara2 sekalian. Sekian.

REDAKSI
P.O. BOX. 7. LAWANG, JATIM.

-12-



LAPORAN DARI SUMATRA UTARA.
Kumpulan Refreshing Course (Pengajaran) di Medan, saya 

tidak dapat ikuti semuanya. Hanya tinggal beberapa hari saja.
Tapi oleh kemurahan Tuhan, saya dapat mengikutinya, sebab 
Tuhan membuka jalan. Rupanya Tuhan memerlukan saya 
disana.
Setelah kami sampai di Medan, kami heran. Biasanya saud-

ara2 ada kompak kepada kami; sekarang ada yang bergirang,
ada yang keheran2an. Sebab sebelum kami sampai di Medan 
rupanya dalam kumpulan Refreshing Course disana selalu 
merong-rong pelajaran API MENYALA, dan membilang-nya 
penyesat. Saya sungguh heran, bahwa persoalan tentang API 
MENYALA saya rasa sudah selesai, rupanya belum. Maksud 
Refreshing Course yang diadakan di Medan, supaya merong-
rong Pelajaran Alkitab dari API MENYALA. Saya tidak sangka2 
demikian. Ini masih dalam teka teki pada saya. Mengapa 
demikian?
Sesudah saya sampai di Medan tiga malam saya hampir 

tidak dapat tidur. Dan memang waktu itu saya asingkan diri 
saya dari saudara2 peserta Refreshing Course, supaya saya 
dapat berdoa. Pada malam ketiga satu menit tidak bisa tidur. 
Tiada kesejah-teraan dalam hatiku. Terus malam keempat 
mereka mendesak kepada saya, supaya saya juga turut serta 
menyetujui API MENYALA penyesat. Saya makin heran, satu-
pun diantara mereka tiada kawan saya.
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Saya mendengar Suara Tuhan berbicara kepada saya: Keluar 
dari organisasi. Mulai dari situ, baru ada kesejahteraan dalam 
hatiku. Sampai malam penghabisan mereka tidak henti2nya 
untuk mencela Pelajaran Alkitab dari API NENYALA. Mereka 
sengaja mengadakan Refreshing Course serta mengundang 
pengerja2 dari selulruh Sumatra Utara, Aceh, Riauw, supaya 
semua mereka mengetahui Pelajaran API MENYALA adalah sesat 
dan penjesat.
Pada malam penghabisan, saya diundang kamuka untuk meng-

akui bahwa. Pelajaran Alkitab dari API MENYALA adalah penyesat
Oleh kemurahan Tuhan, saya maju kemuka dihadapan semua 

peserta Refreshing Course. Bersaksi: bahwa Pelajaran dari 
Alkitab dari API MENYALA, menurut yang saya lihat, adalah benar
sesuai dengan Alkitab. Saya tidak berani membilangkan mereka 
penjesat.
Ketuanya berbicara selanjutnya: "Mulai dari ini hari, kamu orang

tidak bisa lagi membawa Kabar Injil dalam organisasi kami. Nanti
saya kirim surat sama Bupati di daerahmu."
Saya bilang: Terima kasih.
Tetapi oleh karena permintaan2, dari antara orang banyak, ada 

dua orang, supaya jangan buru2 dilaksanakan putusan itu.
Isinya Refreshing Course sudah berubah se-olah2 konfrensi. 

Ketuanya memberi waktu dua minggu. Dengan dalam dua min-
ggu ini, saya tidak mengirimkan surat, mengakui bahwa API 
MENYALA Penyesat, saya akan dikeluarkan dari organisasi gereja
itu. Selanjutnya oleh kemurahan Tuhan saya tidak akan men-
girim surat demikian.
Saya berdiri diatas Firman Tuhan. Haleluya.
Kemudian Tuhan berbicara, jangan keluar dari organisasi gereja

sebelum Majelis Besar mengeluarkan. Sekarang saya mengambil 
kesempatan mengunjungi saudara2 saya didalam gereja2 untuk 
berbicara kepada mereka tentang kebenaran Tuhan yang Tuhan 
berikan pada saya.

Kami memohon doa saudara2 sekalian agar Tuhan senantiasa 
beserta kami. Haleluya.

oleh: seorang Pendeta
di Sumatra Utara.
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Jikalau seseorang senantiasa menyatakan sifat yang negatif dan
penuh ke-ragu2an terhadap kebenaran Allah, atau menentang 
pelayanan yang didalam Roh Kudus dan manifestasi2 Roh Kudus 
melalui hamba2 Tuhan dan orang beriman yang diurapi oleh Roh 
Kudus, maka orang itu berbahaya sekali. Mereka akan ditkat oleh
roh2 pembimbang, roh2 penyamar dan roh2 ketidak percayaan. 
Raja Saul dapat dirasuk oleh roh jahat oleh sebab dia senantiasa 
melawan kehendak Allah yang nyata dan juga menentang Daud, 
yaitu seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan.

Rasul. Paulus mengatakan dengan terus terang, bahwa iblis, 
yaitu "penghulu dunia ini telah membutakan mata hati orang 
yang tidak percaya itu." (2 Kor. 4:4) Dia juga menyatakan bahwa
pada akhir zaman orang2 yang tidak mau menerima kebenaran 
didatangkan Allah keatasnya suatu kuasa yang menyesatkan, 
supaya mereka itu percaya akan yang dusta, supaya sekalian 
yang tidak percaya akan yang benar dan yang berkenan akan 
yang jahat itu dihukumkan. (2 Tes. 2:11, 12; lihat juga Mat. 
13:10-15; 1 Tim. 4:1-3).

Pernah terjadi, didalam kebaktian ada orang yang dirasuk atau 
diikat setan. Didalam kita mulai mengusir setan, maka setan2 itu
pindah masuk didalam orang yang telah datang untuk mengeritik
dan mengolok. Orang2 yang suka mengeritik dan mengolok
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terhadap kebenaran Allah dapat makin lama makin dikuasai 
olen setan sehingga kerohaniannya makin merosot dan 
mereka mulai menentang segala tanda ajaib dan mujizat. 
Lama kelamaan mereka akan dikuasai oleh pendirian2 dan 
pengajaran2 yang sesat. Damai sejahtera hilang, akhirnya 
mereka tidak dapat berkonsentrasi untuk membaca Alkitab 
atau berdoa lagi. Kadang2 mereka dapat diganggu oleh 
kepikiran2 yang menghujat Kristus, atau menentang Roh 
Kudus. Mereka akan bersifat marah2 dan membenci terhadap 
hamba2 Tuhan. Mungkin akhirnya mereka akan meragukan 
dan mengolok Kekristenan sama sekali. 

Dari: "Angels of Light".
Oleh: Hobart E. Freeman.
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Syarat untuk meminta didalam doa.

1 * Jika kamu meminta sesuatu kepada KU dalam nama Ku, Aku akan
melakukannya. Jahja 14:14.

2 * Jikalau kamu tinggal didalam Aku dan firmanKu tinggal didalam 
kamu, mintalah saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan 
menerimanya. Jahja 15:7.

3 * Saudara2 ku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, 
maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati 
Allah, dan apa saja yang kita minta kita memperoleh-nya dari 
padaNya, karena kita menuruti segala perin-tahnya dan berbuat 
apa yang berkenan kepadaNya. I Jahja 3:21-22.

4 * Bari inilah keberanian percaya kita kepadaNya, yaitu bahwa Ia 
mengabulkan doa kita, jikalau meminta sesuatu kepadaNya 
menurut kehendakNya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan 
apa saja yang kita minta, maka, kita juga tahu, bahwa kita 
memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadaNya. I 
Jahja 5:14-15.

5 * Karena itu Aku berkata kepadamu: "Apa saja yang kamu minta 
dan doakan dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, 
maka hal ini akan diberikan kepadamu. Markus 11:24.

Saudara2 pembaca yang tercinta 5 syarat diatas jikalau saudara 
melakukan maka saudara2 akan menerima apa yang saudara 
mohonkan. Terlebih kita harus mohon / minta pada Tuhan buat 
kebangunan Rokhani diseluruh dunia dan khususnya buat Indonesia.
Marilah kita tingkatkan persekutuan2 doa kita agar kita boleh 
bersekutu didalam doa dan bersatu.
Perlu kami beritahukan juga bahwa Peduker yang ada diLawang 

setiap jam 12.00 siang mengadakan doa syafaat buat pekerjaan 
Tuhan diseluruh dunia. Kita mendoakan seluruh hamba2 Tuhan dan 
lagi penginjil2 diseluruh dunia, terlebih buat Indonesia.
Marilah kita bersama-sama saling mendoakan hamba2 Tuhan yang 

bekerja untuk Dia pada jam 12.00 siang setiap hari.
Selamat berdoa. Selamat berdoa. Selamat berdoa. Tuhan 

memberkati.
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KESAKSIAN DARI SIDIKALANG, SUMUT.
Sesudah kami mengalami pelajaran2 yang diberikan dalam Bica

di Sidikalang bulan Juni yang lalu, kami makin semangat dan 
banyak mengalami hal2 yang indah dan baru dalam belayanan 
kami "Team Terang Dunia."
Kami mulai masuk desa2 dengan pimpinan Roh Kudus sehingga 

banyak mujizat Tuhan dinyatakan dengan heran.
I. Di satu desa: Panglong Bak Sidua-dua, Tuhan 

menyembuhkan seorang gila yang menderita selama 3 tahun. 
Dengan adanya hal tsb, maka banyak jiwa2 yang datang men-
erima Tuhan Jesus. Dan ada 10 rumah tangga pada saat itu juga 
menerima Baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan bekerja 
dengan heran melalui RohNya.
II. Desa Sumanduma: ditempat ini kami mengadakan kebaktian

di salah satu rumah dan Roh Tuhan berkerja lebih heran lagi 
dimana pada saat itu hampir semua orang jang masuk rumah itu
terima baptisan Roh Kudus, dicurahkan luar biasa. Sesudah 
kebaktian malam itu juga jam 11:00, sembilan orang 
menyerahkan diri untuk dipermandikan.
III. Sempang Parongil: Di tempat ini kami juga membaptiskan 

orang sebanjak 23 orang. Kami bersyukur kepada Tuhan karena 
hal itu dilakukan oleh Tuhan oleh karena hanja doa2 orang 
sucinya yang terbeban atas pekerjaaNya.
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Gok situtu do las ni Rohang ku (selanjutnya senang hati saya.) oleh
karena kemurahanNya yang dinyatakan ditengah2 kita. Juga di 
Sidikalang kami mengadakan persekutuan yang dipimpin oleh Roh 
untuk menaikkan doa2 syafaat untuk pekeryaan Tuhan di seluruh 
dunia. Akhirnya jangan lupa saudara2 untuk mendoakan kami 
dalam pelayanan selanjutnya dan perkerjaan Tuhan di daerah Surut 
makin maju. Tuhan memberkati. (Team Terang Dunia di Sidikalang 
Sumut)

LAPORAN TEAM YANG KEKALIMATAN BARAT
Beberapa waktu kemudian kami berpisah menjadi dua team. Dan 

kami yang termasuk team kesatu melanjutkan perjalanan kedaerah-
daerah pedalaman disekitar Kabupaten Sanggau yang berjarak 
kurang lebih 300 km dari Pontianak. Didalam perjalanan ini kami 
hanya dapat menempuh dengan berjalan kaki, sehingga memer-
lukan waktu yang agak lama untuk mengunjungi satu kedesa lain, 
disitu Tuhan mengirimkan seorang penginjil orang Dayak untuk 
menunjukkan daerah2 yang harus kami kunjungi antara lain:
1. Desa Paking. Disitu kami mengadakan kebaktian selama tiga 

hari. Kami dan sidang mengalami kesenangan sebab dari antara 
orang2 Katholik dan Protestan berbakti ber-sama2. Puji Tuhan, dan 
ada beberapa yang baru terima Tuhan Jesus, Lalu pagi2 kami 
membaptiskan orang2 tersebut.
2. Setelah selesai dari tempat itu menuju kedesa Simoncal. 
Yang mana didesa ini sudah terbentuk suatu sidang jumaat dari 

gereja Protestan dan jumaatnya sangat rindu sekali untuk men-
dengar tentang Firman Tuhan. Dan juga cara berbakti mereka san-
gat sederhana sekali, karena tidak memakai cara2 kebaktian yang 
terlalu formil sehingga Roh Kudus bisa bekerja dengan heran sekali. 
Roh dicurahkan pada sidang jumaat disini dengan hebatnya, bahkan
ibu2 yang sudah lanjut usianya tambah diajari langsung menyem-
bah didalam Roh. Hal2 yang baru mereka mengalami ini sangat 
berkesan sekali bagi mereka, sehingga mereka tidak lepas2 memuji 
Tuhan, baik mereka sedang kesawah atau dirumah. Puji Tuhan.
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3. Sesudah itu kita melanjutkan perjalanan kita kedesa 
Klingking yang mana desa ini terkenal sangat hebat sekali dalam
hal tenung (Kuasa gelap, ilmu dukun2) dan sebagainya. Desa ini 
penduduknya kurang lebih 300 orang dan kepala kampungnya 
anak dari seorang dukun. Sewaktu kami datang ditempat ini 
kami diterima oleh kepala kampungnya dengan balk sekali. Pada 
malam hirinya kami datang dirumahnya, sesudah mereka 
semuanya berkumpul kami mulai berceritera dari hal Tuhan yang
bisa menyelamatkan mereka. Akhirnya sesudah mereka 
mendengar dari hal Tuhan Jesus semua dari penduduk dari 
kampung itu menerima Tuhan. Sesudah mereka menerima Tuhan
Jesus pada saat itu juga, mereka minta dibaptiskan dan kami 
semua berjalan ke suatu sungai yang dekat dan membaptiskan 
mereka, biarpun sudah jam 11:30 malam. Untuk follow-uphnya, 
kami serahkan kepada sidang jumaat didekat desa itu.
4. Setelah kami melayani desa tersebut lalu melanjutkan 

perjalanan kekota, Pemangkat. Kami sampai disana, terus 
menuju ke Gereja Pantekosta dan akhirnya, disitu, melayani 4 
hari. Sangat mengesankan sekali hasil pelayanan di Pemangkat, 
dimana dari gereja Pantekosta dan Protestant mau berbakti 
bersama-sama. Kaum muda sudah mau bergerak menginjil ber-
sama2 juga. Doa-kanlah untuk kelanjutannya, supaya Tuhan 
makin memakai dan memperalat kesatuan dari antara gereja2 
ini.
Hasil2 selanjutnya di-daerah2 yg. lain sangat memuaskan dan 

kami mohon doa dari saudara2 seiman untuk mendoakan akan 
daerah2 ini.
Kedua Team tsb. sudah tiba di Lawang tgl. 2 Nop. dan sudah 

bertolak lagi ke Kalimatan Timur pd. tgl. 27, Nop. dari pelabuhan
Surabaya. Doakanlah, supaya Nama Tuhan dipermuliakan!!

Team Utusan Bica Lawang

KESAKSIAN DARI SIDODADI
Melalui majalah ini saya ingin mejakskan tentang pertolongan 

dan kasih Tuhan Jesus yang ajaib kepada saya. Saya mengakui 
bahwa saya sudah lama tidak bersekutu dengan Tuhan sehingga 
secara tidak sadar saya sudah jauh dari jalan dan kehendakNya.
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Tetapi pada suatu hari Tuhan telah menarik saya kembali 
kepada jalan dan kehendakNya dan juga menolong serta mem-
berkati saya, yaitu ketika saya pergi berburu kehutan yang tidak 
jauh dari desa saya. Saya berangkat dari rumah jam 4:00 sore 
tetapi sampai jam 4:00 sore esoknya belum juga saya mendapat
hasil, bertemu dengan binatang pun tidak, makan minumpun 
tidak ada, sehingga saya tak tahan lagi oleh karena lapar dan 
haus sekali. Oleh sebab saya sudah tak dapat tahan lagi, maka 
sara merebahkan diri dan pada saat itu saya mulai mengingat 
kepada Tuhan Jesus, lalu saya berdoa minta ampun sebab saya 
sudah mundur dan selanjutnya saya minta kepada Tuhan agar 
dikirim babi hutan. Tetapi selesai saya berdoa seekor babi hutan 
yang kecil lewat dimuka saya, beberapa meter jauhnya, Puji 
Tuhan, babi itu segera saya tembak lalu mati, tetapi saya belum 
merasa puas karena babinya kecil. Saya berdoa lagi memohon 
diberikan lagi. Doa saya sungguh didengar dan tak lama kem-
udian dikirim babi hutan yang besar. Biarpun didalam keadaan 
payah tetapi sambil berdoa saya menembak babi itu sampai 
mati. Tetapi dengan keadaan saya yang payah tak mungkinsaya 
dapat membahwa kedua binatang itu pulang. 
Sekali lagi saya berdoa kepada Tuhan agar memberikan air 

kepada saya dan benar, sekali lagi Tuhan menolong saya mem-
beri air kepada saya, dalam seruas bumbung. Anehnya dan ajaib
karena sebelum saya berdoa tadi saya sudah berputar diseke-
liling tempat itu tetapi saya tidak melihat bumbung itu. Saya per-
caya bahwa Tuhan telah memberikan air itu ketika saya sedang 
berdoa. Saya minum air itu dan tenaga saya mulai bertambah. 
Puji Tuhan. Saya memikul babi yang kecil lalu pulang dan kem-
bali lagi bersama kawan2 untuk mengambil babi yang besar itu. 
Aneh sekali, ketika saya kembali ketempat itu ternyata bumbung
yang berisi air, tidak ada. Inilah tanda ajaib yang Tuhan nyatakan
kepada saya yang bodoh dan yang tidak banyak mengerti apa2. 
Tetapi Tuhan tetap mengasihi saya. Maka untuk mengakhiri kes-
aksian saya ini, saya memberi pesan kepada saudara2 pembaca 
seiman yaitu dalam saat bagaimanapun juga, hampirilah Tuhan 
Jesus maka Ia akan menghampiri kita.

---- oleh Pak Darman
Sidodadi, Gerbo
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"Hendaklah kamu sud karena sucilah Aku,Tuhan Allahmu" 
Im.19:2. Ini adalah Firman Tuhan buat kita segala umat 
manusia. Dimana Tuhan sendiri menunjukkan kesetiaanNya 
didalam Ia menyampaikan firmanNya tentang hal kesucian ini, 
yaitu melalui pengorbanan Tuhan Jesus di Kalvari supaya 
terwujud suatu kesucian dalam kehidupan manusia.
Sudah jelas bagi kita umat ketebusan Tuhan yang sudah disu-

cikan dari segala dosa, akan berusaha memelihara kesucian itu. 
Tetapi para kekasih, sering kali usaha manusia adalah gagal. 
Sebagai contoh: kita bisa melihat tidak sedikit orang2 ketebusan 
yang kehilangan kasih Tuhan akhirnya undur dari Tuhan. Sebab 
Orang2tsb. memberi tempat bagi lblis untuk masuk dalam 
hatinya. Pun tidak sedikit anak2 Tuhan yang setia sekali berbakti 
kegereja bahkan setia melayani pekerjaan Tuhan tetapi dalam 
kehidupannya seringkali jatuh dalam dosa.
Ini semua menjadi suatu tanda bahwa usaha manusia adalah 

gagal sama sekali. Tetapi bukankah dalam hati mereka rindu 
kalau jiwanya selamat? Kita dapat mengambil contoh didalam 
Lukas 11:24-27. Bukankah setan ini sudah diluar dari pada 
rumah itu? Atau bukankah rumah tsb, bersih dari penghuni 
setan? Tetapi ..... sebab rumah ini kosong, tak ada penghuni lain
tambahan pula ada hiasan2 yang membuat setan ini senang 
kalau diam dalam rumah itu maka setan ini berusaha sekuat 
tenaga bahkan mencari 7 tenaga2 baru untuk mencari jalan 
masuk rumah itu. Sehingga rumah itu dengan mudah dan 
dengan cepat menjadi rumah bagi setan2 itu lagi.
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Siapakah rumah itu? Hati kita inilah. Hati orang2 ketebusan 
Tuhan, tanpa mengundang Roh Tuhan masuk dan mendiaminya, 
hidup orang2 tsb. dengan mudah akan jatuh kedalam kuasa dosa
lagi; tapi kalau kita orang2 yang sudan disucikan Tuhan mau 
memberi tempat Roh Tuhan diam dalam hati kita, maka kita 
akan tetap menang, sebab Roh Tuhan lebih kuat daripada kuasa 
dosa tersebut. Jes. 49:24-25. Sekarang kita melihat contoh yang
kedua:

Didalam Luk. 19:18-24: Kita tahu, bahwa orang kaya ini sejak 
kecil menurut hukum2 Tuhan, sangat baik, tetapi kita bisa 
mengetahui, mengapa orang kaya ini masih bertanya kepada 
Tuhan Jesus tentang cara2 untuk mendapatkan hidup kekal?

Ini suatu bukti, bahwa orang ini belum mendapat warisan hidup
kekal. Dia merasa dengan kebaikannya belum menjamin dia 
untuk mendapatkan hidup kekal. Dan masih perlu adanya 
penunjukkan cara2 dari Tuhan.

Sungguh Tuhan berfirman: seperti kain larah, demikian 
kebaikan kita dipeman dangan mata Tuhan. Sekarang bagaimana
dengan kita yang sudah disucikan oleh Tuhan Jesus? Satu2nya 
jalan ialah: membiarkan Roh Tuhan memimpin, dan berbisik 
dalam hati kita, untuk membongkar dan melepaskan kita dari 
perkara yang membawa kematian. Dalam Jahja 16:13a 
menyatakan: "Dan Roh itu akan membawa kita kepada segala 
kebenaran".

Dalam Maz. 139:23-24. Daud berdoa untuk Tuhan menyelidik 
akan hati dan kepikirannya. Disinilah Daud terbuka untuk Tuhan 
menyempurnakan kesucian dari pada Daud, baik dalam 
perbuatannya, hatinya, maupun kepikirannya. Bahwa sekarang 
pun Tuhan akan meningkatkan kesucian kita kepada kesucian 
yang sempurna, yang tiada bercacat cela. "Sedang ada bagi kita 
perjanjian yang demikian hai kekasih ku, hendaklah kita bersuci 
diri daripada segala najis tubuh dan roh kerta menyempurnakan 
kesucian kita dengan takut akan Allah." 2 Kor. 7:1. Amen.

---- Daniel S. dari M. B. T. C.
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Kami telah menerima sebuah majalah Katolik dari AS dengan 
judul "New Covenant" (Perjanjian Baru). Didalam majalah ter-
sebut telah diceritakan tentang "Sixth International Conference 
on the Catholic Charismatic Renewal" (Konfrensi International 
yang keenam untuk Pembaruan Kharismatik (Pentakosta) 
didalam Gereja2 Katolik). Konfrensi tsb telah diikuti oleh 11.500 
peserta termasuk tujuh uskup, empat ratus pastor, orang2 
Katolik dari lima puluh propinsi di AS dan tiga puluh negara yang
lain.
Kegerakan Roh Kudus telah mulai didalam Universitas2 Katolik 

di AS enam tahun yang lalu dan berkembang dengan cepat 
dimana2, mulai dari segala propinsi di AS dan sampai kepada 
negara2 yang lain. Di-mana2 ada grup2 doa Katolik, dimana 
segala karunia dan buah2 Roh dinyatakan secara yang indah 
sekali. Di beberapa kota telah dibentuk parokia2 (gereja2) 
khusus untuk pekerjaan Roh dengan bebas.
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Suatu ciri2 dari Kegerakan Pentakosta Katolik ini ialah bahwa 
kasih Kristus selalu dinyatakan untuk mempersatukan Tubuh 
Kristus. Kegerakan itu senantiasa memelihara hubungan yang 
baik dengan atasan didalam aliran sendiri dan juga dengan 
orang2 dari aliran2 yang lain. Kegerakan ini dianggap suatu 
maksud Tuhan untuk memperbaharui seluruh GerejaNya, 
teristimewa dalam bidang iman yang hidup kepada Jesus, 
penyembahan, karunia2 dan jabatan2 Roh Kudus."

Menurut laporan yang diberi dalam Konfrensi itu, dikatakan 
bahwa kira2 90% dari uskup2 menyetujui kegerakan Pentakosta 
Katolik itu.

Sering kali orang2 Pentakosta Katolik itu membentuk perseku-
tuan2 yang digelar Covenant Communities, dimana orang2 dan 
keluarga2 hidup bersama dalam kasih Kristus dengan saling 
memperhatikan dan saling menolong, menurut teladan Kis Ras 
2:44; 4:32.

Dari permulaan sejarah gereja, Allah telah menyatakan 
rencanaNya yang sempurna untuk pemerintahan/pimpinan 
didalam GerejaNya; dan rencana ini masih berlaku sampai 
tercapai maksudNya. Didalam Epesus 4 dikatakan bahwa Allah 
telah "memberikan baik rasul2 maupun nabi2, baik pemberita2 
Injil maupun gembala2 dan pengajar2, untuk memperlengkapi 
orang2 kudus ... bagi pembangunan Tubuh Kristus, ... sampai ... 
mencapai ... kedewasaan penuh ... tingkat kepenuhan Kristus." 
Kita belum mencapai kesempurnaan/kepenuhan itu, sebab itu 
pekerjaan jabatan2 itu belum selesai. Biarpun pada masa kini 
kita jarang melihat jabatan2 itu dinyatakan sepenuhnya dengan 
kuasa dari Roh Kudus, tetapi jabatan2 itu harus dikembalikan 
oleh Tuhan supaya dapat mencapai tujuanNya untuk 
mendewasakan dan menyempurnakan GerejaNya.

dari: "A Remnant shall return"
oleh: Ted Crick,
Majalah "Heartbeat, Mei., 1972

-25-



O, Tuhan curahkanlah Roh Kuasa kedalam Gereja2-Mu, dan 
salutlah sermua umatmu dengan Api RohMu.

Peristiwa ini terjadi pada tahun 1964.
Seluruh negeri Wales telah terbakar, segenap bangsa telah 

dihanyutkan jauh oleh kuasa Roh Allah. Kondisi Kerohanian pada 
waktu itu sangat rendah. Pengunjung2 Gereja dalam keadaan 
sangat melarat. Dan dosa telah berlimpah-limpah dimana-mana.

Tiba2 seperti angin tofan yang tak diharap-harapkan Roh Allah 
menghembus negeri itu, Gereja2 diserbu dengan orang2 yang 
banyak sekali. Ber-duyun2 sehingga mereka tak dapat masuk 
semua. Kebaktian berjalan terus siang dan malam. Evan Robert 
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seorang yang dipakai Tuhan, tetapi hanyalah dengan khotbah yang 
pendek saja. Puji-2an, kesaksian dan doa2 adalah corak yang khas 
dari kebaktian tsb. Tak pernah terjadi di negeri Wales, suatu 
kejadian seperti itu sehingga mencapai hasil yang begitu besar. 
Orang2 yang tak beriman telah bertobat, pemabuk2, perampok2 
dan penjudi2 diselamatkan dan ribuan orang telah dibalikkan 
menjadi orang yang saleh. Pengakuan dari dosa2 yang menakutkan 
telah terdengar di-mana2. Hutang2 yang telah lama tak dibayar 
telah dibereskan dan dibayar pada waktu itu. Gedung-2 kesenian 
dan gedung2 bioskop tertutup untuk pertunjukkan dan dijadikan 
tempat untuk berbakti kepada Tuhan. Selama 5 minggu telah 
tercatat 20.000 orang bertobat.
Sebuah surat kabar Inggris menulis tentang Kebangunan rohani itu

berkata: "Apabila sebulan yang lalu saya ditanya apakah mungkin 
Kebangunan Rohani terjadi dinegeri Wales, saya akan menjawab " 
Tidak ". Saya merasa semua kritikan2 yang keras itu telah merusak 
dan mengacaukan semua rencana Kebangunan Rohani itu dan tidak 
mungkin Kebangunan Rohani itu terjadi dinegeri Wales.

A P I  ALLAH  MELEDAK. **
Bertahun-tahun sebelumnya, Tuhan telah membuat haus hati 

seorang pekerja tambang di kota Loughor, jang selalu berdoa untuk 
Keabngunan Rohani. Dan selama 13 tahun, Evan Robert - seorang 
diri dan dengan yang lain2 pula, tak mengenal lelah - dan lemah, 
sehingga doa permohonannya menjadi sebuah nyala api yang 
membinasakan. Kemudian API ALLAH itu turun di kota Loughor dan 
dengan cepat telah melebar ke-daerah2 disekeliling - nya seperti 
sebuah api dipadang rumput yang terbakar. Kebangunan Rohani 
harus dimulai dari orang Kristen sendiri yang mau mengakui 
kekurangannya dan kelemahannya dan hal keselamatanya (yang 
menganggap diri sudah selamat kalau sudah masuk gedung Gereja, 
turut perjamuan Suci) dll.
Dalam waktu seminggu 70 orang Kristen telah mencari Tuhan 

dengan sungguh2 untuk menghilangkan dosa2 didalam kehidupan 
Kristennya, lalu menyerahkan sepenuh hidupnya kepada Tuhan 
Jesus.
Setelah itu Api Roh Suci turunlah di-tengah2 perhimpunan. 

Kebaktian2 terus berjalan dan terus ber-tambah2 orang - nya, 
sehingga tempat itu tak dapat memuat lagi orang2 yang datang. 
Ribuan orang sangat bersemangat untuk menyaksikan bagai mana
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Tuhan telah menolong didalam hidupnya. Kebangunan Rohani yang 
telah ber-tahun2 didoakan oleh Evan Robert dan Sdr.2 yang lain2 
sekarang telah tiba.
Surat2 kabar telah melaporkan tentang Kebangunan Rohani itu dan

menulis. Semua daerah telah dikuasai oleh suasa na Kebangunan 
rohani yang luar biasa yang tak pernah henti2nya. Siang dan malam
kebaktian2 berjalan terus. Suara pernohonan doa yang hancur hati 
menghidupkan dan membangunkan semua orang. Banyak orang 
laki2 dan perempuan telah disadarkan dan dibangunkan Rohaninya. 
Dan mereka memiliki semangat yang ber-nyala2 untuk berdoa. Di-
mana2 Roh Allah telah dicurahkan, di jalan2, diwarung2, di Kereta 
api dan lain2 tempat.
Pangunjung2 datang dari tempat2 yang baru dan dekat dan 

banyak sekaii orang yang mengikuti persekutuan2 doa. Jagoan2 
ternama yang telah menerima hadiah dan pemabok2 yang terkenal 
telah berjatuhan dan hati mereka mulai dibakar dengan kasih, = 
Kristus untuk mengasihi jiwa2 yang lain. 
Sdr setelah Jusak menceriterakan bahwa ber-tahun2 sebelumnya 

Kebangunan rohani datang pada kebaktian Evan Roberts, dia telah 
memohon kepada Tuhan dengan keluh kesah yang tidak terkatakan 
akan adanya Kebangunan rohani di Wales itu. Dia sebagai pekerja di
tambang Batubara telah berdoa seperti Elisa memohon supaya 
dibangkitkan seorang yang dipakai oleh Tuhan - luar biasa. 
Oleh gerakan kuasa Roh Kudus yang kuat, banyak sekali orang2 

berkumpul untuk mendengarkan pekerja2 tambang di Baptiskan 
dengan Roh Kudus. Semua Gereja2 Tuhan sepanjang waktu seperti 
pada zaman Kisah Rasul2 hanya penuh dengan berita "Kamulah 
menjadi saksiKu".
Doa, Kesaksian, dan puji2an telah membawa seluruh Jemaat 

seperti air Bah. Dan ratusan jiwa2 menyerahkan diri kepada Tuhan 
sehingga mereka penuh kesukaan, ucapan syukur dan nyanyian2 
kegembiraan. Kuasa Roh Kudus telah dicurahkan dan memberikan 
kesaksian2 yang disertai dengan tanda2 mujizat, yang heran dian-
tara orang2 banyak. Suatu pemandangan yang tak dapat dilukiskan 
ketika itu penuh dengan mujizhat2 yang heran.
Didalam pelayanan Evan Robert tsb. kita dapat menyelidiki bahwa 

ada empat langkah yang menuju keselamatan yang sempurna, 
yaitu:
1. Kehidupan masa lampau, segala dosa2 harus dibereskan sehabis-

habisnya dihadapan Allah dan Manusia.
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2. Semua perkara yang membimbang kandalam kehidupan harus 
dibuang.

3. Taat tanpa syarat kepada pimpinan Roh Kudus.
4. Kesaksian Kristus secara umum. Pangampunan dosa dari Tuhan 

dan keperluan Baptisan Roh Kudus selanjutnya bagi orang2 yang 
telah bertobat.

"SATU KANLAH SEMUA GEREJA2-MU DAN SELAMTKANLAH 
DUNIA INI YA - TUHAN".
Beban Evan Robert ialah Gereja2 Tuhan.
Keluh kesahnya: "Satukanlah semua Gereja2-Mu dan selamat-

kanlah dunia ini ya Tuhan". Satu2nya yang menjadi maksudnya 
ialah menarik supaya orang2 Kristen mempunyai hidup yang benar 
dihadapan Tuhan sehingga kuasa Roh Allah dapat dicurahkan dan 
membuat pertobatan pada orang2 yang belum diselamatkan. Salib 
Joljota adalah pokok yang pertama /utama dari segala pembicara-
annya. Dia sangat hancur hatinya dan penuh kesedihan apabila 
membicarakan tentang Salib Joljuta; Kami tiada ditolak oleh Tuhan 
kalau datang ke Joljuta", demikianlah ia selalu dengan ter-sedu-
sedu kepada orang banyak.
Banyak doa2 disampaikan hanya sederhana saja penuh ucapan 

syukur kepada Tuhan karena Salib Joljuta. Nyanyian2 dari hal Salib 
Joljuta banyak sekali, diantaranya yang paling digemari ialah 
nyanyian "Gunung Joljuta", sebuah sorak nyanyian yang penuh 
kemenangan, yaitu kemenangan Kristus atas kematian neraka. 
Jiwa2 memuji Tuhan-Jesus dan ber-sorak2 dalam Roh suka cita dan 
damai memenuhi hah apabila ribuan orang menerima kesukaan 
selamat dari korban Tuhan Jesus di Salib Joljuta.
Seluruh negeri menyaksikan buah2 Roh dari akibat Kebangunan 

Rohani itu. Pelajar2 mengembalikan medali2 yang diterima nya 
sebab kemenangannya yang tidak jujur. Persediaan formulir2 
poswesel di Kantor Pos telah habis dipakai orang2 untuk dipergun-
akan mengirim uang sebagai pembayaran hutangnya. Pelajar-2, 
bandot2 dan penjudi2 banyak yang bertobat dan dimenangkan bagi 
Tuhan Jesus. Banyak pembesar2 pemerintahan dipertunjukkan den-
gan memakai "Kaus tangan putih" sebab dibebaskan dari perkara 
pengadilan. Gedung2 kesenian, Gedung2 Bioskop dan bar2 di tutup.
Sumpah2 tidak kedengaran. Toko2 banyak yang menjual Alkitab dan
buku2 Rohani. Pembacaan Alkitab menjadi seperti suatu perintah 
harian Persekutuan2 doa diadakan di-tempat2 dibawah tanah atau 
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di tambang2, di kereta api dan di mana2 tempat dimana saja.
Pangaruh Kebangunan Rohani ini meluas bertambah jauh - dan 

lebar. Kepala2 perusahaan menyaksikan bahwa banyak pegawai-
nya yang pulang dan tidak bekerja selama Kebangunan rohani 
itu terjadi. Anggota2 Parlemen sibuk mengunjungi pelayanan 
Kebaktian Kebangunan Rohnni, dan telah membatalkan konfer-
ensi2nya untuk membicarakan soal politik. Rombongan2 pemain 
sandi wara yang datang ke-daerah2 tidak ada penontonnya 
"Karana semua orang sedang berdoa". Rombongan2 pemain 
sepak bola telah dibubarkan sebab anggota2nya baru sedang 
bertobat dan hanyalah Tuhan Jesus Kristus saja yang menjadi 
penghiburan hatinya. Orang2 tua dan muda telah membuang 
minuman kerasnya sebab kuasa Roh - Kudus yang 
menempelaknya.
Sebuah ombak dari kebangunan Rohani telah menggulung 

kota2 dinegeri Wales. Daftar orang2 yang telah bertobat diki - 
rimkan kepada Majalah / surat kabar untuk dimuatnya. Dua 
bulan setelah Kebanguaan Rohani terjadi telah tercatat 70.000 
nama orang2 yang telah bertobat.
Pengunjung2 telah membanjiri dari semua daerah2 diseluruh 

dunia untuk melihat bagaimana Allah menghancurkan dosa2 
manusia.

YANG SANGAT DIPERLUKAN BAGI NEGARA INDONESIA PADA
SAAT INI IALAH : KEBANGUNAN ROHANI YANG

SESUNGGUHNYA SEPERTI INI.
Lihatlah betapa banyaknya orang2 yang berdosa disekitar kita. 

Lihatlah doa Musa yang berkeluh kesah ketika bangsa Israel 
menyembah anak lembu emas itu. Lihatlah orang2 perempuan 
dan anak2 gadis yang penuh hawa nafsu. Lihatlah suatu bahaya 
yang terus ber-tambah2 pada penjudi2 dap pemabuk2 diantara 
orang2 laki2 perempuan, tua dan muda.
O, Tuhan, kirimkanlah Kebangunan Rohani diseluruh Indonesia. 

A M I N. 
Hai umat Kristen, saudara2 semua yang kekasih, ban-gunlah 

dan berdoalah? Marilah kita ber-sama2 memohon Kebangunan 
Rohani dinegara kita Indonesia, seperti doa Yakub. (Kej. 32:26).

Oleh: Sarah Faulkes Moore.
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