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"Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar
bunyi  kereta,  kuda  dan  tentara  besar,  sehingga  mereka
berkata:  Israel  telah  mengupah  raja-raja  Het  dan  raja
Misraim untuk melawan kita. Karena itu bangkitlah mereka
melarikan diri." (II Raja 7:6-7)

Kisah diatas terjadi ketika seluruh kekuatan tentara Aram dikerah-
kan untuk mengepung Israel, umat pilihan Tuhan, sementara kea-
daan di Israel terjadi bala kelaparan yang dahsyat. Bangsa Israel
tidak berdaya, jangankan maju untuk berperang, jalanpun mungkin
sudah  tidak  kuat.  Kesempatan  ini  tidak  disia-siakan  oleh tentara
Aram yang dipimpin langsung oleh rajanya Benhadad.

Akibat bala kelaparan tersebut, empat orang kusta yang berada di
pintu gerbang kota hampir mati kelaparan karena tidak ada uluran
tangan (sosial) seperti biasanya. Mereka berempat membahas nasib
mereka. Akhirnya mereka sepakat untuk menyeberang ke perkem-
ahan tentara Aram, walau nyawa sebagai taruhannya. Dengan sisa-
sisa  kekuatan  yang  ada  mereka  berangkat  dan  menyeberang  ke
perkemahan Aram. Tetapi setibanya di sana, mereka seperti tidak
percaya; apa yang terjadi? Gambaran mengenai tentara Aram yang
bengis tidak mereka jumpai. Semua perkemahan kosong, tidak ada
seorangpun tentara yang kelihatan. Yang ada hanya perlengkapan
perang, barang-barang berharga, kuda dan juga makanan, semua-
nya tertinggal lengkap, kenapa? Allah telah memperdaya mereka;
Allah  memper-dengarkan  bunyi  kereta  kuda  dan  tentara  besar
sehingga  tentara  Aram  lari  terbirit-birit.  Mereka  meninggalkan
perkemahan,  kuda,  keledai  dan  barang-barang  lainnya  serta
makanan.

Inilah siasat perang Tuhan. Orang-orang kusta itu akhirnya makan
sekenyang-kenyangnya dan mereka juga menjadi orang kaya men-
dadak, mereka mengangkut emas, perak dan pakaian (2 Raja 7:8).
Tetapi  mereka  tidak  mau  menikmati  sendiri  berkat-berkat  Tuhan
yang ada. Mereka pergi melaporkan kepada penjaga pintu gerbang
dan dari sana sampailah khabar itu kepada raja. Akhirnya seluruh
penduduk  keluar  menjarah  barang-barang  Aram  yang  ditinggal
begitu saja.
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Ilmu Siasat Perang

"Ahli  bangunan segala sesuatu ialah Allah", Ibrani 3:4b. Dengan
perkataan lain,  Allah  kita  adalah Allah  yang sangat  mahir  dalam
menciptakan segala sesuatu termasuk strategi perang dan sekaligus
memenangkannya. Dunia sepintar apapun tidak akan dapat meniru-
nya. Oleh sebab itu jangan main-main dengan Allah agar Anda tidak
menjadi korban siasat perangNya. Jangan main-main dengan umat-
Nya, karena Allahlah yang melindungi, memelihara dan membela,
umatNya yang adalah hiji mataNya.

Cara Tuhan menakut-nakuti tentara Aram:

1.  Bunyi  kereta-kereta  yang  biasanya  dipakai  dalam peperangan
untuk membawa perlatan perang.

2. Bunyi kuda. Kuda-kuda terlatih dipakai dalam peperangan untuk
mengejar  dan  menggempur  musuh.  Kuda  adalah  tunggangan
tentara  yang  mampu berlari  cepat  baik  di  daratan maupun di
daerah berbukit (pegunungan). Suara kuda yang meringkik, mi
he he ... terdengar oleh tentara Aram. Kenapa koq tidak pakai
suara  kambing?  Sebab  kalau  tentara  Aram  mendengar  suara
kambing,  mereka akan berpikir,  sudah ...  mari  kita  buat sate!
Demikianlah Tuhan kita, Dia ahli siasat perang, Dia perdengarkan
bunyi kuda, sehingga tentara Aram lari tunggang-langgang.

3. Bunyi tentara besar.
Siapapun  dia,  kalau  bercerita  tentang  tentara  besar,  nyalinya
pasti ciut. Tentara Aram mendengar suara tentara besar, mereka
ketakutan  lalu  berkata;  Mampuslah  kita,  sebab  sesungguhnya
raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang Misrain
melawan kita supaya mereka meyerang kita.

Saudara, begitu tololnya mereka berpikir, coba bayangkan, bangsa
Israel  sedang  menghadapi  bala  kelaparan,  bagaimana  mungkin
mereka menyewa tentara bangsa lain, sedangkan untuk makanpun
mereka tidak punya. Dari mana biaya untuk menyewa tentara?

Begitulah yang akan terjadi, kalau Allah bertindak maka musuh-
musuhNya jadi salah kaprah, salah tafsir dan salah asuhan, yach ...
pokoknya serba salah. Tuhan bilang, nah rasain lu ...!
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Pembaca yang budiman, campur tangan Allah tidak perlu diragu-
kan lagi bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau Anda milik Allah dan
kalau Anda bersandar kepadaNya, jangan kawatir, pasti pemeliha-
raanNya  ada  di  atas  hidupmu.  Kalau  keluarga  Anda  mengalami
goncangan  dan  hampir-hampir  di  ambang  kehancuran,  mungkin
karena ada fitnahan,  ancaman serta  tekanan yang rasanya tidak
bisa diatasi  lagi,  tetaplah bersandar pada Allah, maka Allah akan
mengatasinya dan membuatnya menjadi indah.

Aram adalah gambaran dunia dengan segala bentuk ancamannya
yang  memamerkan  segala  kebolehannya.  Aram  gambaran  dunia
dengan  arus  globalisasinya  yang  siap  menghancurkan  kekuatan
iman  yang  mau  digoncangkannya.  Aram  merupakan  gambaran
kekuatan dunia yang apabila kita tidak berpihak padanya hidup ini
serasa  tidak  ada  kekuatannya,  tidak  ada  artinya.  Itulah  semua
momok-momok yang harus kita  singkirkan dengan cara kita  ber-
pihak  kepada  Allah  ahli  strategi  perang  itu.  Entah  Anda  sendiri,
keluarga, kelompok kecil  (umat kecil), jangan takut! Sebab kalau
Allah dipihak kita siapakah lawan kita? (Rom 8:31). Tetaplah ber-
sama dan berpihak kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah
pemenang, Raja di atas segala raja. Haleluya, amin.

B. Freddy Purba
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Suatu ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridNya: 
"Hati-hatilah terhadap ragi  orang Farisi  dan Saduki."  Murid-murid
Yesus mulai bingung dan mempersalahkan satu dengan yang lain.
Karena pada saat itu memang murid-muridNya kelupaan membawa
makanan.  Lalu  apa  yang  Yesus  katakan  selanjutnya?  Apa  yang
Yesus maksudkan dengan ragi orang Farisi dan Saduki? Yang Yesus
maksudkan ialah:

1. Pengaruh kefasikan dan kemunafikan orang farisi.

Pada waktu itu Tuhan Yesus sangat mencela kehidupan keagamaan
orang Jahudi,  khususnya para  alim ulama yang saat  itu  terkenal
dengan istilah 'ahli  taurat'.  Yesus mencela karena mereka adalah
orang-orang yang berpengetahuan mengenai Firman Tuhan (hukum
taurat dan kitab para nabi) dan fasih untuk mengajarkannya. Tetapi
tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka banyak
melakukan  upacara  keagamaan  dengan  motivasi  menguntungkan
diri sendiri. Berusaha mencari hormat, pujian, reputasi dan popular-
itas. Dan masih banyak pola hidup mereka yang Tuhan Yesus kecam
habis-habisan.

Paulus memberi pesan kepada Timotius mengenai sifat banyak 
orang pada masa akhir.

"Ketahuilah  bahwa  pada  hari-hari  terakhir  akan  datang
masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri
dan  menjadi  hamba  uang.  Mereka  akan  membual  dan
menyombongkan  diri,  mereka  akan  menjadi  pemfitnah,
mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu
berterima  kasih,  tidak  mempedulikan  agama,  tidak  tahu
mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang,
tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik,
suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menuruti hawa nafsu dari pada menuruti Allah. Secara
lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka,  tetapi  pada
hakekatnya  mereka  memungkiri  kekuatannya.  Jauhila
mereka itu!" 2 Timotius 3:1-5.
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Jikalau kita memperhatikan sekeliling kita, maka kita akan melihat
sifat yang Paulus maksudkan di atas sudah terjadi kepada banyak
orang, baik itu umat kristiani maupun non Kristen bahkan sampai
kepada  hamba  Tuhan,  tetapi  mereka  tetap  menjalankan  ibadah
keagamaan.
Kefasikan yang Yesus maksudkan adalah beberapa orang dan pen-

garuhnya yang sudah mengerti kebenaran tetapi tidak mau mela-
kukannya.  Yesus  memperingatkan  kepada  murid-muridNya  dan
kepada kita saat ini supaya berhati-hati terhadap mereka. Dan lebih
dari itu, supaya kita jangan termasuk di dalamnya.
"Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang

fasik,  yang tidak  berdiri  di  jalan  orang  berdosa,  dan yang tidak
duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah
Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam."
Maz 1:1-2
Kalau demikian apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana

sikap  kita  terhadap  situasi  yang  ada?  Pemazmur  katakan  bahwa
yang harus kita lakukan adalah merenungkan Taurat (pengajaran)
Tuhan siang dan malam. Sikap kita terhadap situasi saat ini; 
"Jangan terpengaruh, tetapi jadilah pengaruh!" Kita dipangil dan

dipilih  adalah untuk jadi  pengaruh (mempengaruhi).  Satu penga-
jaran  yang  Yesus  pernah  paparkan  ialah  bahwa  kita  ini  adalah
'garam dunia'. Satu penghargaan khusus Yesus berikan kepada kita.
Kenapa tidak, karena diriNya sendiri tidak pernah Dia gambarkan
sebagai 'garam dunia'. Garam tidak pernah terpengaruh dan tidak
akan pernah terpengaruh dengan sekitarnya,  tetapi  garam selalu
mempengaruhi  lingkungan  sekitarnya.  Jadi  bagaimana  sekarang,
apakah kita  sudah mempengaruhi lingkungan kita  atau kita  yang
terpengaruh. Sudahkah kehidupan pelayanan kita mampu mempen-
garuhi  orang  lain  sehingga  mereka  tidak  enggan  memberi  diri
kepada Yesus? Atau kita yang terpengaruh dengan hal-hal materi
dan perkara lainnya!
Pada akhir  zaman ini  saya memperhatikan ada 3 (tiga)  macam

respon hamba Tuhan untuk menanggapi panggilanNya;

a. Melayani Tuhan karena terpaksa.

Saya  pernah  bertemu  dengan  beberapa  hamba  Tuhan  yang
mengalami  kekecewaan.  Setelah  kami  berbincang-bincang  ter-
nyata  kekecewaan  mereka  alami  karena  merasa  terpaksa
menjadi hamba Tuhan.
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Terpaksa menjadi hamba Tuhan untuk menuruti dan menyena-
ngkan orang tuanya, sponsornya, calon hidupnya, dll. Sehingga
waktu tantangan datang, mereka tidak mampu, akhirnya kecewa
dan menyahkan orang lain.

Terpaksa menjadi hamba Tuhan, karena tidak ada pekerjaan lain.
Sehingga waktu menjalankan tugas panggilan tidak pernah ma-
mpu sepenuh hati. Bahkan waktu menjalankan tugas panggilan
hal itu dibuat hanya sebagai sarana mencari pekerjaan yang lebih
bagus. Dan akhirnya menjadi kecewa.

b. Melayani Tuhan untuk reputasi dan popularitas.

Beberapa kali saya bertemu dengan hamba Tuhan yang mengalami
sakit hati dan kebencian terhadap hamba Tuhan lain bahkan terha-
dap pemimpinnya  sendiri.  Setelah lama berbincang-bincang  tern-
yata hal itu dikarenakan ambisi yang sangat tinggi untuk terkenal.
Dia  menganggap  bahwa  teman-temannyalah  dan  pemimpinnya
sendiri yang menjadi penghalang untuk dia terkenal.

Sesama hamba Tuhan sering saling menyalahkan bahkan sampai
saling  menjelekkan  dan  menjatuhkan  hanya  untuk  popula  ritas.
Banyak terjadi perpecahan gereja, perebutan kepemimpinan diaki-
batkan banyak hamba Tuhan mau melayani untuk popularitas.

Sering juga terjadi dalam kehidupan beberapa hamba Tuhan mela-
yani untuk nama baik (reputasi) sehingga yang diagung-agungkan
dan menjadi pusat pemberitaan bukan lagi Yesus melainkan keber-
hasilan dan pribadinya sendiri. Hamba Tuhan seperti ini tidak akan
bertahan  lama.  Pada  waktu  menghadapi  tantangan,  pada  saat
ambisi  dan  motivasi  tidak  terpenuhi,  mereka  akan  kecewa serta
menyalahkan  orang  lain.  Bahkan  saya  pernah  bertemu  dengan
seorang hamba Tuhan yang kecewa dan sakit hati terhadap Tuhan.

Kehidupan seperti inilah yang Tuhan Yesus lihat dalam pelayanan
ahli-ahli  Taurat,  itu  sebabnya  Yesus  mengecam  mereka  dengan
keras dan memperingatkan kepada muridNya supaya jangan ter-
pengaruh dengan mereka.

c. Melayani Tuhan. karena cinta kasih.

Hamba Tuhan yang benar ialah jika kita melayaniNya karena cinta
kasih. Segala sesuatu yang kita lakukan biarlah itu merupakan ung-
kapan rasa syukur dan ungkapan cinta kasih kita kepadaNya, 
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Sehingga tantangan sesulit apapun, baik itu penderitaan, aniaya,
ketelanjangan,  kelaparan  bahkan  taruhan  nyawa  sekalipun  tidak
akan pernah membuat kita kecewa dan undur dari panggilanNya.
Karena oleh cinta sejati kita kepadaNya tantangan sebesar apapun
akan hancur, sebab cinta kasih lebih kuat dari  pada maut. Inilah
kunci keberhasilan pelayanan kita. Marilah kita mengerjakan segala
seuatu yang Dia percayakan, kita tunaikan hanya karena cinta kasih
kepadaNya.

Sekarang  (khususnya  bagi  rekan-rekan  hamba  Tuhan),  karena
apakah Anda mau melayani Tuhan? Sudah tidak saatnya kita ber-
main-main.  Menjadi hamba Tuhan bukan untuk reputasi,  menjadi
hamba Tuhan bukan untuk popularitas. Menjadi hamba Tuhan jan-
gan karena terpaksa, tetapi jadilah hamba Tuhan yang mau melaku-
kan segala orderNya sebagai ungkapan cinta kasih kita kepadaNya.

2. Doktrin (pengajaran) dan Upacara Keagamaan Orang Farisi

Mengapa Yesus mencela doktrin dan upacara keagamaan mereka?
Apakah bentuk ibadah (kebaktian) mereka mengandung unsur pen-
yembahan  berhala?  Atau  apakah  doktrin  mereka  mengandung
unsur-unsur yang berlawanan dengan hukum Allah? Bukankah sem-
uanya itu berasal dari Allah? Bukankah hal-hal itu diajarkan lang-
sung oleh Allah sendiri kepada nenek moyang mereka? Ya, benar!
Allah  sendirilah  yang  mengajarkan  semuanya  itu  kepada  mereka
dan bahkan Allah sendiri yang menetapkannya. Tetapi kenapa Tuhan
Yesus mencelanya? Jawabannya sangat mudah sekali! Tuhan Yesus
mencelanya karena Dia tahu arti 'ibadah' yang sebenarnya. Orang-
orang Farisi melakukan semua kegiatan agamawi hanyalah sekedar
melakukan upacara keagamaan yang sudah dibudayakan.  Doktrin
agama sudah merupakan adat-istiadat. Segala kegiatan dilakukan
hanya merupakan 'rutinitas' keagamaan. Allah sudah tidak menya-
takan kehadiranNya lagi dalam ibadah (kebaktian) mereka. Ibadah
yang  sebenarnya  sudah  mereka  lalaikan.  Yang  mereka  kerjakan
hanyalah upacara yang sudah menjadi budaya. 'Ibadah' kalau diar-
tikan secara gamblang ialah menghadirkan Allah dalam kehidupan
(semua kegiatan) kita. Kegiatan mereka sudah tidak menghadirkan
Alla  secara  nyata.  Allah  yang  sebenarnya  sudah  ada  bersama
mereka, tetapi justru mereka tidak mengindahkanNya bahkan me-
nolakNya.
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Bagaimana dengan keadaan gereja kita sekarang? Apakah kebak-
tian, ibadah dan pelayanan yang kita lakukan sekarang ini hanya
sebagai  'rutinitas'  upacara  keagamaan?  Apakah  doktrin,  metode
pelayanan,  bentuk  ibadah  yang  kita  lakukan  hanya  merupakan
peninggalan pendahulu-pendahulu kita? Apakah yang kita lakukan
sekarang  hanya  mempertahankan  tonggak  sejarah?  Atau  adakah
hal-hal yang baru yang Allah kerjakan? Kehidupan kekristenan (ter-
masuk ibadah, metode pelayanan dan kegiatan lainnya) bukanlah
'monumen' (tonggak sejarah) tetapi kekristenan merupakan 'move-
man'. Tuhan Yesus mencela keagamaan orang-orang Jahudi karena
mereka melakukannya sebagai monumen.

Di dalam Perjanjian Baru, ada beberapa bentuk ibadah (kebaktian)
yang harus diterapkan dalam gereja saat ini.

a. Ibadah yang sempurna (sejati)

"Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menas-
ihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada
Allah; itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12:1

Ibadah yang sebenarnya ialah mempersembahkan tubuh kepada
Allah. Ibadah yang sebenarnya ialah segala tindakan dalam seluruh
aspek kehidupan kita. Kebaktian hanya bahagian dari pada ibadah.
Kebaktian  yang  kita  lakukan  boleh  berhasil  tergantung  dari  pola
hidup kita sehari-hari yang merupakan ibadah yang sebenarnya.

Setiap umat Tuhan, siapapun dia  harus  melakukan ibadah yang
sebenarnya untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hamba
Tuhan harus melakukan hal ini bahkan harus mampu memo tivasi
jemaat untuk ikut  melakukan.  Sebenarnya menjadi  orang kristen
dan menjadi anggota gereja adalah orang-orang yang mempersem-
bahkan tubuhnya kepada Tuhan setiap hari.

Mengapa  Firman  Tuhan  menyuruh  untuk  mempersembahkan
tubuh?  Kenapa  bukan  roh  atau  jiwa  saja  yang  dipersembahkan!
Bukankah Allah lebih mengutamakan roh? Apa artinya mempersem-
bahkan tubuh? Persembahkanlah tubuhmu ..... artinya:
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-  Mempersembahkan artinya mengorbankan. Seekor  hewan kalau
mau dipersembahkan  atau  dikorbankan;  hewannya  harus  dise-
mbelih,  mati  dan dibakar  menjadi  bau yang harum bagi  Allah.
Tubuh Ckedagingan) kita harus dipotong, mati dan dibakar habis.

Seorang kristen sejati seharusnya yang menjadi penggerak hid-
upnya bukan lagi dari tubuh (keinginan daging) tetapi harus dari
roh, karena tubuh sudah dipersembahkan, mati dan dibakar.

"Maksudku  ialah:  hiduplah  oleh  Roh,  maka  kamu  tidak  akan
menuruti keinginan daging" Gal 5:16.

-  Mempersembahkan tubuh artinya  memberi  sepenuhnya kepada
Allah.  Tidak  ada  lagi  hak  kita,  karena  sudah  diserahkan
sepenuhnya kepada Tuhan.

b. Ibadah Pemuridan
Order  terakhir  Tuhan  Yesus  kepada  murid-muridNya  adalah

supaya mereka memuridkan, menjadikan semua bangsa menjadi
murid Yesus.

"Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridKu ...." 
Matius 28:19

Tuhan Yesus tidak pernah mengamanatkan agar bangsa-bangsa
dijadikan kaum awam. Dia juga tidak pernah memberi perintah
untuk  membawa bangsa-bangsa  hanya  kepada  pertobatan  dan
keselamatan.  Tetapi  Dia  memerintahkan  agar  bangsa-bangsa
dijadikan murid. Pemuridan bukanlah sekedar alih pengetahuan,
bukan sek-edar alih informasi. Tetapi pemuridan merupakan suatu
praktek  kehidupan.  Pemuridan  adalah  alih  informasi,  alih  pen-
getahuan dan sekaligus alih kehidupan. Dalam ibadah pemuridan
ciri khas yang spesial adalah kebersamaan (hidup bersama).

"Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati
dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu
dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu
adalah kepunyaan mereka bersama". Kis. 4:32

Salah satu faktor penentu pertumbuhan dan kedewasaan umat
Tuhan adalah melalui  ibadah pemuridan.  Setiap umat dijadikan
murid.  Dan  akan  dibawa  terus  menjadi  pemurid.  Dan  melalui
bentuk inilah jemaat akan termobilisasi. Visi gereja diemban
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bersama,  dalam jemaat  tidak  akan ada yang kekurangan karena
sudah saling membagi hidup. Melalui ibadah inilah setiap individu
saling  mengenal  kepribadian  satu  dengan  yang  lain  dan  melalui
ibadah ini setiap individu akan saling mengerti karena dalam ibadah
ini ada satu keterbukaan, sharing life.

Salah satu tujuan ibadah pemuridan adalah untuk memberi penga-
jaran  secara  terperinci  dan  sekaligus  penerapannya.  Kekristenan
bukanlah  soal  pengetahuan,  tetapi  merupakan  kenyataan  hidup.
Oleh sebab itu dalam ibadah pemuridan janganlah terlalu memberi
banyak pengajaran jikalau pengajaran yang lain belum bisa dihayati
dan menjadi realisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Adalah sangat efisien kalau bentuk ibadah ini dibuat dalam satu
kelompok kecil (sel group). Tetapi kelompok satu dengan yang, lain
tetap harus menjadi satu komunitas.

c. Ibadah Dalam Roh

Yang dimaksud ibadah dalam Roh adalah satu bentuk ibadah yang
langsung  dipimpin  oleh  Roh  Tuhan.  Setiap  individu  yang  diurapi
memiliki  kesempatan untuk mempersembahkan sesuatu di  dalam
ibadah. Tetapi dengan tertib dan sopan, teratur dan rapi 

(1 Kor. 14:26-40).

Ibadah ini merupakan pola ibadah sorgawi (Wah. 4, Wah. 5). Mela-
lui ibadah ini kita akan dapat melihat dan merasakan keadaan sorga
yang sebenarnya. Karena sangatlah agung rahasia ibadah ini.

Melalui bentuk ibadah ini setiap individu akan dibawa kepada satu
pertumbuhan, karena setiap individu memiliki kesempatan bahkan
harus mempersembahkan sesuatu; mazmur, kidung pujian, nubu-
atan,  pengajaran,  dan  lain-lain.  Setiap  individu  akan  bertumbuh
dalam berkarunia. Melalui  ibadah ini jugalah setiap individu men-
genal  talenta  dan  potensi.  ilahi  masing-masing.  Tujuan  lain  dari
ibadah ini  adalah tersingkapnya rahasia-rahasia ilahi  melalui  pen-
yataan-penyataan Tuhan.

Sangatlah  efisien  kalau  bentuk  ibadah  ini  dilakukan  dalam satu
kelompok yang tidak terlalu besar (banyak) dengan tujuan supaya
setiap individu dapat mempersembahkan sesuatu untuk saling 
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membangun tanpa memakan waktu yang terlalu lama. Tetapi dapat
juga dilakukan dalam kelompok besar, hanya tidak akan memung-
kinkan  setiap  individu  yang  hadir  mendapat  kesempatan  untuk
mempersembahkan sesuatu.

d. Ibadah Raya.
Disebut ibadah raya karena merupakan suatu perhimpunan raya

(besar).  Dalam  ibadah  ini  pemimpin-pemimpin  rohanilah  yang
dominan mengambil alih acara.

"Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ......" Kis. 2:42

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dan sasaran ibadah ini, al:
1. Penginjilan, KKR
2. Pengajaran masal
3. Memadukan beberapa kelompok sel sehingga tetap tercipta 

kehidupan korporat.
4. Kesempatan para pemimpin rohani menyatakan figur Ilahi.
5. Dll.

Bentuk ibadah inilah yang selalu dilakukan disetiap gereja pada 
hari Minggu.

Sebenarnya dalam gereja Tuhan dan kehidupan kekristenan tidak
boleh hanya melakukan  satu  bentuk  ibadah.  Sekarang ini  gereja
Tuhan masih sangat banyak yang hanya memakai satu bentuk iba-
dah, yaitu ibadah raya. Hal ini sudah tidak relevan dengan keadaan
sekarang. Gereja Tuhan harus menjadi gereja misi.  Dalam gereja
Tuhan harus ada satu mobilisasi. Hal ini bisa tercipta kalau semua
bentuk ibadah dilakukan dalam gereja. Yang paling kronis adalah
gereja yang bentuk ibadah hanya merupakan acara rutinitas, hanya
sebagai upacara keagamaan, hanya meneruskan apa yang penda-
huluan-pendahuluan lakukan. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus
mengecam  upacara  keagamaan  serta  doktrin  orang  Farisi  dan
Saduki bahkan menamainya sebagai ragi yang harus dihindari.

Dalam gereja Tuhan saat ini, masih sangat banyak peralihan yang
harus dilakukan. Ragi-ragi masih banyak yang harus disingkirkan.
Oleh sebab itu, mari melangkah dalam azas-azas ilahi yang sudah
Dia paparkan untuk kita jalani.

Misael Kenbi G.
LBTC
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Tanggung jawab pekerjaan Tuhan telah diberikan dan dipercayakan
kepada kita sepenuhnya. Dia telah melayakkan kita menjadi orang
kepercayaanNya, menjadi pemimpin-pemimpin rohani. Tuhan akan
memperlengkapi kita untuk tugas, maksud dan rencanaNya sebagai
pemimpin-pemimpin yang berhasil dalam kehidupan dan pelayanan
kita. Tetapi seringkali kita gaga 1oleh karena salah melangkah, atau
kita  telah bekerja  keras  selama ini,  tetapi  belum mencapai  hasil
yang maksimal, oleh karena kita telah mengabaikan prinsip-prinsip
Alkitabiah, yang seharusnya menjadi landasan bagi kita khususnya
saudara-saudara  yang  dipanggil  Tuhan  untuk  menjadi  pemimpin-
pemimpin yang menggembalakan Sidang Allah di  muka bumi ini.
Hal-hal selanjutnya yang akan kita bicarakan, bukanlah merupakan
suatu 'wahyu' yang baru, melainkan suatu kebenaran yang seder-
hana, tetapi meskipun demikian akan membangunkan dan mene-
guhkan saudara-saudara yang mungkin selama ini telah kehilangan
'unsur-unsur dasar' dari kehidupan kita sebagai pemimpin-pemimpin
rohani.

Selanjutnya, kita akan melihat beberapa hal yang menjadi 'kunci
keberhasilan'  bagi  seorang  pemimpin  rohani  khususnya  mereka
yang menggembalakan Jemaat Tuhan:

1. Doa,
Seorang pemimpin/gembala yang berhasil harus memperhadapkan

dirinya setiap hari di Hadirat Tahta Allah. Segala sesuatu yang dis-
ampaikan kepada jemaat hendaknya hasil dari Dewan Musyawarah
dengan  Tuhan  (Yer  23:22).  Banyak  umat  Tuhan  yang  tidak  bisa
bertumbuh  dalam  pengenalan  akan  Tuhan,  padahal  gembalanya
memiliki  khotbah yang  sangat  bagus,  rapi  dan tersusun.  Kenapa
bisa  terjadi?  Jawabannya  Sangat  jelas;  Pengetahuan  sangat  sulit
merubah kehidupan orang, pengetahuan juga sangat sulit memba-
wa orang kepada pengenalan akan Yesus. Tetapi berita Illahi yang
langsung  keluar  dari  mulut  Allahlah  yang  mampu  merubah  dan
membawa  setiap  umatNya  kepada  pengenalan  yang  jelas  akan
Yesus. Di dalam doa, dia bisa melihat tingkatan kerohanian umat
yang  digembalakannya.  Lebih  dari  itu  dia  akan  tahu  hal-hal  apa
yang sedang mengganggu pertumbuhan umat yang digembalakan-
nya. Doa merupakan dasar kekuatan pemimpin rohani.
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2. Firman Allah
Seorang pemimpin/gembala yang berhasil, harus membaca/men-

dengar,  menghafal,  menyelidiki/mempelajari,  merenungkan  dan
melakukan  Firman  Allah  (Mazmur  1:1-3;  Yosua  1:8;  Mazmur
119:98-100).  Seorang gembala  sidang yang mengambil  khotbah-
khotbahnya  berdasarkan  pedoman-pedoman  dari  pusat  denomin-
asinya atau sumber-sumber lain, tidak akan berhasil dalam Kerajaan
Allah. Pada masa-masa terakhir ini, Allah berbicara tentang hal-hal
yang  baru.  Jika  kita  sebagai  orang-orang  kepercayaanNya  tidak
setia membaca Firman Hidup itu dan tidak tekun dalam mempelajari
Hukum-hukumNya, maka sebenarnya kita tidak berhak untuk me-
nggembalakan  umat  Tuhan.  Kita  juga  harus  banyak  menghafal
Firman Tuhan. Disamping sebagai bukti bahwa kita sudah mengeta-
hui banyak Firman, Firman itu juga merupakan pedang dan tameng
untuk berperang dengan si jahat. Menerapkan Firman Tuhan dalam
kehidupan sehari-hari adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh
pemimpin rohani, karena khotbah yang hidup bukan sekedar kata-
kata  tetapi  harus  kenyataan  kehidupan.  Kalau  kita  sudah  malas
membaca  dan  mempelajari  Firman Tuhan,  maka  kita  akan  men-
galami kekeringan rohani.

3. Memiliki kasih Allah yang besar

Kasih yang dimaksud disini adalah kasih yang murni, kasih yang
sedemikian rupa sehingga mau menyerahkan nyawanya bagi orang
lain (Yohanes 15:13; 1 Yohanes 3:16). Yang dimaksud menyerahkan
nyawa  disini  bukan  harus  mati  tersalib,  tetapi  nyawa  berbicara
tentang kehidupan, yakni kebutuhan-kebutuhan yang harus dimiliki
untuk tetap hidup; yang pada umunmya adalah sandang, pangan
dan papan (tempat). Menyerahkan nyawa berarti  mampu menye-
rahkan dan mengorbankan apa yang kita miliki dan butuhkan. Salah
satu contoh kasih yang besar ialah dimana saudara bersedia bangun
tengah malam untuk mendoakan orang sakit. Ada seorang gembala
sidang di  Florida,  suatu hari,  ia  ditelepon salah seorang anggota
jemaatnya  yang  sakit.  Waktu  menunjukkan  jam 02.00  dini  hari,
dengan jarak puluhan mil, ia harus pergi untuk mendoakan si sakit.
Kemudian, apa yang terjadi? banyak orang datang ke gereja yang
digembalakannya,  oleh  karena  mereka  melihat  kasih  yang  sede-
mikian itu, pada seorang gembala yang khotbahnya cukup seder-
hana, talentanya tidak banyak, pengetahuan Alkitabnya tidak lebih
dari orang lain tetapi mempunyai kasih yang luar biasa dan jiwa-
jiwa tersebut merindukan gembala dan pemimpin-pemimpin yang
demikian.     -13-



4. Memiliki pelayanan mimbar yang baik

Seorang gembala yang baik, harus memberi makanan yang enak
dan  sehat  bagi  jiwa-jiwa  yang  datang  di  kebaktian/persekutuan-
persekutuan.  Kita  harus  menyadari  bahwa  mereka  datang  dari
tempat yang jauh, atau berjalan kaki di tengah-tengah kesibukan
pekerjaan mereka,  dan telah meluangkan waktu di  hari-hari  ter-
tentu  untuk  menghadiri  pertemuan-pertemuan  ibadah  di  tempat
saudara. Mereka memerlukan makanan yang sehat dan merindukan
pengkhotbah-pengkhotbah  yang  merobek-robek  iblis,  dari  sosok
pribadi yang penuh doa dan siap menyajikan hidangan mimbar yang
sehat. Jika tidak demikian, saudara akan kehilangan mereka. Ada
seorang  gembala  yang  selama  5  tahun  melayani,  tetapi  hanya
memperoleh 10 jiwa. Setelah diselidiki,  ternyata cara khotbahnya
yang kurang sehat.  Seorang gembala  yang merindukan keberha-
silan, harus memiliki  pengajaran yang baik, tidak kesana kemari,
tidak mengajarkan doktrin yang aneh-aneh dan tidak terbawa rupa-
rupa angin pengajaran. Dia juga seorang yang senantiasa menerima
wahyu-wahyu yang baru dari Tuhan, sehingga jemaat tahu bahwa
pada waktu-waktu tertentu ada khotbah atau pengajaran dari wah-
yu yang baru bagi mereka. Pelayanan mimbar yang baik merupakan
salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  untuk  menjadi  seorang
pemimpin sidang yang berhasil.

5. Menyediakan waktu untuk mengunjungi jemaat

Seorang pemimpin sidang akan berhasil,  apabila ia menyediakan
waktu-waktu khusus untuk mengenal domba-dombanya dalam hu-
bungan kekeluargaan, mereka makan bersama-sama, dan sedapat
mungkin  mengenali  anggota  keluarga  mereka.  Sehingga  mereka
akan merasa saudara adalah bagian dari keluarga mereka, bukan
menjadi  orang  asing.  Apabila  mereka  mengalami  kesulitan  atau
membutuhkan pertolongan, mereka tidak akan segan-segan untuk
menemui saudara. Seorang gembala yang berhasil, selalu mencari
hal-hal baru yang dapat mendorong dan meningkatkan mutu pela-
yanannya.

6. Mampu mendelegasikan, tanggung jawab kepada orang lain

Seorang  gembala  sidang  harus  jeli  melihat  orang-orang  yang
mempunyai  potensi  untuk didelegasikan.  Seorang pemimpin yang
berhasil, dia akan membagi dan mempersekutukan apa yang dipun-
yainya dengan orang lain. Jadi otoritasnya didelegasikan kepada 
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mereka.  Banyak pemimpin-pemimpin  saat  ini  yang merasa  'tidak
aman' jika harus mendelegasikan tugasnya pada orang lain, semua-
nya dikerjakan sendiri (one man show). Sebagai suatu contoh, seo-
rang gembala sidang yang memimpin satu kebaktian, dari pimpin
pujian, khotbah, doa, nubuat dsb, semuanya dikerjakan sendiri. Jika
terjadi serangan jantung, maka gembala itu sendiri juga yang akan
mengalaminya.  Jadi,  seorang pemimpin  sidang yang berhasil,  dia
harus mendelegasikan dan membagikan otoritasnya kepada orang
lain.

7. Mampu Memobilisasi Jemaat
Pemimpin yang berhasil harus mampu memobilisasi jemaat. Harus

mampu memotivasi setiap anggota untuk bertanggung jawab dalam
pertumbuhan jemaat. Satu kebutuhan yang harus diketahui Pemim-
pin  rohani  ialah  bahwa  setiap  anggota  jemaatnya  membutuhkan
perhatian dan sangat butuh tanggung jawab. Menjadi seorang pe-
mimpin jemaat harus mampu membagi serta mempercayakan tugas
dan tanggung jawab kepada setiap umat.

8. Hidup dalam lingkaran kesucian Allah
Tidak ada hal yang dapat menghancurkan sidang jemaat dengan

begitu cepat, kecuali oleh satu hal yaitu jika pemimpin-pemimpin
sidang jatuh ke dalam dosa atau kehidupan mereka tidak mencer-
minkan suatu teladan yang baik. Seorang pemimpin yang berhasil,
mampu menjaga dirinya hidup di dalam kesucian Allah dan menjadi
teladan bagi jiwa-jiwa yang digembalakannya. Dia harus mempunyai
tabiat seorang Putra Allah.

Roh Allah ada pada saudara-saudara, pemimpin-pemimpin keper-
cayaanNya. Kita mempunyai tanggung jawab besar kepada Tuhan.
Kita  harus mendedikasikan diri  untuk satu tujuan,  yaitu bertang-
gung jawab dalam Kerajaan Allah. Pada jam-jam terakhir ini, Allah
sedang  membangkitkan  orang-orang  yang  akan  memimpin  suatu
umat  Yang  Maha  Tinggi,  orang-orang yang akan  berdiri  tegak  di
tengah-tengah kepalsuan dan kekejian yang terjadi diantara orang-
orang yang menyebut dirinya pemimpin rohani, orang-orang yang
hidup bagi Allah dan bagi orang lain, yang tidak mencari kemuliaan
bagi diri  sendiri.  Jika kita mendasarkan kehidupan pelayanan kita
atas Firman Allah dan memperhatikan prinsip-prinsip sederhana di
atas, maka Tuhan akan memimpin pelayanan kita menuju keber-
hasilan, kegerakan Roh akan melawat umat-umat Allah yang diper-
cayakanNya kepada kita. Amin!
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   SERI KHOTBAH   

JADILAH HAMBA YANG BENAR

Tidaklah  sulit  menemukan  orang-orang  besar  di  da]am  Alkitab.
Mereka adalah orang-orang yang belajar menjadi hamba. Mereka
mengabdikan  diri  kepada  Tuhan  dan  kepada  umatNya.  Seorang
hamba  mudah  diperintah  dan  menurut.  Sikap  menaklukkan  diri
terhadap tuannya sungguh terpuji, dia bekerja dengan kerelaan hati
dan penuh sukacita. Walaupun tuannya tidak mengawasi dia, namun
dia setia mengerjakan apa yang diperintahkan untuk dia lakukan.

Untuk mengetahui orang yang berhati hamba dapat terlihat melalui
kesulitan  dan  tantangan  yang  berat.  Pekerjaan-pekerjaan  yang
berat  adalah  alat  pengukur  untuk  melihat  kemurnian  hati  sese-
orang; apakah berhati hamba atau berhati juragan/boss yang sulit
diatur.  Seseorang  yang  berhati  juragan,  hanya  ingin  memerintah
tetapi  tidak  mau  bekerja  dan  diperintah.  Tetapi  seseorang  yang
berhati  hamba justru  dia  menunjukkan kesetiaannya pada waktu
menghadapi  kesulitan.  Biarpun  tantangan  menghadang  di  depan,
biarpun  banyak  tekanan  tetapi  seorang  hamba  akan  tetap  setia
melakukan segala tugas yang dipercayakan.  Bahkan hamba yang
benar  adalah  orang  yang  mau  mempertaruhkan  nyawanya  demi
tuannya.

Kehidupan sebagai seorang hamba telah Yesus jalani dengan ke-
taatan  yang  sangat  mulia.  Dalam  kesulitan  sekalipun,  Dia  tetap
belajar taat kepada BapaNya. Dan sampai akhirnya harus turun ke
dunia orang mati untuk melakukan misi BapaNya. Itulah sebabnya
Allah Bapa meninggikan Dia diatas segala nama (Filipi 2:1-11).

Kuasa nama Yesus akan nyata dalam diri kita apabila kita merela-
kan diri  menjadi  hamba seperti  Dia.  Ada sebuah perkataan yang
sangat indah yang harus diterapkan dalam kehidupan kekristenan: 

"Apabila kita ingin menjadi besar, maka keinginan menjadi besar
itu harus lenyap dari keinginan kita, dimana kita harus setia dalam
tugas dan tanggung jawab sebagai hambaNya.

Untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang benar, sangatlah pen-
ting menjaga kemurnian hati nurani. Janganlah bekerja karena per-
intah-perintah manusia saja, atau karena diawasi oleh majikan te-
tapi biarlah karena hati nurani yang berbicara dan mendorong kita 
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untuk melakukannya. Motivasi kita hanya untuk memuliakan Tuhan.
Dan apabila kita setia melayani Dia sebagai hambaNya, maka ada
waktunya kita  akan diangkat  menjadi  sahabatNya dan dipermuli-
akan bersama dengan Dia. Haleluyah! Amen.

Untuk menjadi hamba Tuhan yang benar, maka hams dimulai dari
hati nurani yang murni. Sadar dengan sepenuh hati menjadi hamba
Tuhan, yaitu menjadi hamba kebenaran. Sebab kalau tidak maka
kita melakukan segala sesuatu hanyalah "ABS" yaitu "Asal Bapak
Senang". Orang seperti  ini  hanya berpura-pura saja, kalau dilihat
tuannya, dia bekerja dengan rajin. Akan tetapi kalau tidak diper-
hatikan, maka dia akan bermalas-malas. Dia hanya takut kepada
manusia.  Hormatnya  hanya  kepada  manusia  saja  bukan  kepada
Tuhan. Takut akan Tuhan adalah dasar bagi kehidupan yang ber-
hasil.  Lakukanlah  perkara-perkara  yang  kecil  dengan  setia  untuk
Tuhan,  maka  Tuhan  akan  akan  mempercayakan  perkara-perkara
yang lebih besar.

Marilah kita melihat contoh dua orang yang motivasi hatinya hanya
untuk menyenangkan manusia dan ingin mencari nama.

Yang pertama, seorang tentara dari Raja Saul yang mengaku bah-
wa dialah yang membunuh raja Saul.  Pemuda ini  datang kepada
raja Daud untuk mencari muka bahwa dialah yang membunuh raja
Saul, dia berpikir raja Daud akan senang dan dia akan menerima
imbalan.  Tetapi  sebaliknya  dia  malah  dibunuh  oleh  raja  Daud.
Karena pemuda ini berani membunuh raja Saul yang diurapi oleh
Tuhan.  Motivasi  pemuda  ini  hanya  menyenangkan  manusia,  oleh
karena  ada  perkara-perkara  duniawi  di  dalam  hatinya,  dengan
harapan  supaya  dia  diangkat  menjadi  perpbesar  Daud.  (Lihat  2
Samuel 1:1-16)

Yang  kedua,  pemuda  yang  bernama  Gehasi,  bujang  nabi  Elisa.
Gehasi tidak takut kepada Tuhan, dia berani meminta berkat dari
Naaman  secara  sembunyi-sembunyi  untuk  kepentingan  dirinya
sendiri dengan menjual nama Elisa. Tetapi Elisa dapat mengetahui-
nya  lewat  marifat  Tuhan,  dan  sebagai  akibatnya,  dia  menderita
penyakit  kusta  yang  pernah  dialami  oleh  Naaman.  Gehasi  hanya
menghormati Elisa pada waktu berhadapan muka, tetapi saat jauh,
dia mulai berani bermain licik dan tipu muslihat yang lihai. Hati Elisa
dalam kuasa Roh Kudus dapat tembus pandang melihat  tindakan
yang  dilakukan  Gehasi.  Gehasi  adalah  contoh  orang  yang  tidak
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takut kepada Tuhan, akibatnya dia menerima pukulan Tuhan.

Oleh karena itu marilah kita lebih takut kepada Tuhan dan tetap
memelihara motivasi hati hanya untuk melayani Dia. Dan marilah
kita menjadi hambaNya yang sungguh-sungguh mengabdi kepada
Tuhan dengan hati yang rela penuh sukacita mengerjakan apa yang
Dia suruhkan kepada kita. Ingatlah bahwa dari Dialah kita mener-
ima upah yang sudah dijanjikan.

Apapun  juga  yang  kamu  perbuat,  perbuatlah  dengan  segenap
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu,
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan
bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu adalah hamba
Nya. Kolose 3:23-24. Haleluyah! Terpujilah nama Tuhan Amen!

(Kebaktian Rabu malam - LBTC) oleh:

- Pnt. Sidirianus L. Mangke

- Pnt. Kornelius Darto S.
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    KESAKSIAN    

"KULIHAT WAJAHNYA ....."

Satu  peristiwa  yang  tidak  akan  pernah  terlupakan  dalam hidup
saya,  adalah ketika saya untuk pertama kalinya bertemu dengan
Yesus Kristus Tuhan, muka dengan muka. Meskipun waktu itu saya
sama sekali tidak mengerti arti dari semua 'penglihatan supra alami'
tersebut, oleh karena saya masih hidup dalam kege1apan dunia ini
dan belum mengenal siapa Allah Hu Akbar yang sesungguhnya. Per-
istiwa luar biasa itu terjadi satu tahun yang lalu ketika saya sedang
khusuk sembahyang menurut kepercayaan saya yang lama, ketika
itu tiba-tiba berdiri di hadapan saya, Seorang yang tinggi besar dan
memakai jubah putih seraya berkata "Bertobatlah engkau!" Hal ini
berlangsung  selama tiga  malam berturut-turut.  Tetapi  saya  tidak
mengerti apa yang Dia maksudkan, sehingga saya tetap melakukan
sembahyang menurut kepercayaan saya yang lama seraya berkata;
"bukankah saya melakukan ibadah yang benar?"

Pada saat itu,  saya sedang mengalami  satu  permasalahan yang
cukup rumit. Saya tidak tahu dimana istri saya dan bagaimana ke-
adaannya.  Lalu saya berdoa; kalau memang benar-benar Engkau
Allah,  dan  juga  jika  Engkau  yang  menjodohkan  kami,  tolonglah
dekatkan dia, Kemudian sekitar  tiga hari  saya dikejutkan dengan
satu  peristiwa,  seseorang  datang ke  tempat  saya  dan membawa
seorang wanita, ehh wanita itu adalah istri saya sendiri.

Tuhan tidak berhenti sampai di situ, Dia juga langsung mengirim
seorang penginjil ke tempat saya dan memberitakan tentang per-
tobatan.  Sementara  saya  masih  berpikir,  istri  saya  sudah  sangat
setuju dan meresponi berita yang disampaikan. Pada saat itu saya
semakin  berpikir  dan semakin  bimbang. Saya adalah orang yang
susah,  seandainya  saya  beralih  agama  apakah  tidak  akan  lebih
susah? Atau akan adakah perubahan? Kalau memang tidak ada per-
ubahan secara rohani dan jasmani, untuk apa saya beralih agama!
Saya  semakin  bimbang,  ketika  hamba  Tuhan  itu  menceritakan
tentang keselamatan,  bahwa untuk meraih keselamatan hanyalah
dengan iman. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Lalu jawabnya tidak
ada yang mustahil bagi Tuhan.

-19-



Singkat  cerita  saya  mulai  meresponi  dan  saya  mengikuti  satu
kursus Alkitab di Lawang (LBTC). Disinilah saya semakin mengerti
dan semakin menyerah kepada Tuhan. Tetapi pada suatu saat saya
kembali  mengalami  satu  kegoncangan.  Saya mulai  berpikir;  saya
sudah meninggalkan pekerjaan, anak, orangtua, kampung halaman
dan teman-teman lainnya. Bagaimana akibatnya nanti kalau mereka
tahu bahwa saya sudah menjadi pengikut Kristus? Lalu Tuhan men-
jawab saya bahwa memang siapa yang mengikut Dia, akan diku-
cilkan dari orang tua dan orang lain. Tetapi sesudah saya selesai
mengikuti  PLHK dan MP VI  sudah tidak ada lagi  keraguan dalam
hidup saya, apapun yang terjadi saya akan tetap mengikutiNya.

Saya semakin melihat kuasa dan pembelaanNya dalam diri saya,
disaat Dia memberi kesempatan untuk saya pergi ke kampung hala-
man. Segula sesuatu yang saya khawatirkan di  atas benar-benar
terjadi. Mereka mengejek dan bahkan berusaha untuk membunuh
saya. Tetapi Tuhan tetap melindungi. Pada saat saya mau kembali
ke Lawang saya naik bis jurusan Semarang, lalu tiba-tiba mereka
mengejar  saya.  Yang mengejar  saya berusaha menyalib bis  yang
saya tumpangi dan pas di pertigaan dia menyalib kami, tiba-tiba ada
bis dari arah Selatan dan mereka langsung tertabrak. Demikianlah
Tuhan membebaskan saya dari kejaran mereka.

Saat ini saya sedang Tuhan latih untuk menjadi hambaNya yang
militan. Dia percayakan saya untuk melayani di daerah Maha Meru -
Ranupane  (Lumajang  -  Jatim).  Sementara  istri  saya  masih  baru
melahirkan dan demi panggilan Tuhan, dia tinggal di LBTC - Lawang.

Biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua.

Boas Karsono - LBTC Kesaksian
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BULAN JANUARI 1996

HARI PERTAMA di awal Tahun Baru 1996, diwarnai dengan sukacita
dan kelegaan Keluarga Besar LBTC, oleh karena anugerahNya se-
mata-mata, kami dapat menjejakkan langkah memasuki babak baru
dalam hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami.
Untuk itu, di awal tahun ini seluruh keluarga besar LBTC diberi ke-
sempatan untuk mengambil waktu mengevaluasi diri dan memper-
siapkan hati menjalani sepanjang tahun ini dengan optimis.

BINSER. Sementara menunggu Program MP-VI dimulai, sebanyak
10 orang calon murid MP-VI mengikuti Program Bina Sejahtera di
Bukit  Gembala  -  Gebug  Pesona.  Mereka  didampingi  oleh  empat
orang pem bimbing yaitu, sdr. Anton, Hotminson dan sdri. Bernike
serta Maria Tandi. Program ini mulai berjalan sekitar 4 Januari lalu.
Mereka membutuhkan dukungan doa kita, agar mereka menyiapkan
hati sungguh-sungguh sebelum masuk MP-VI bulan Pebruari ini.

DOA TAHUNAN Keluarga Besar LBTC dimulai pada tanggal 7 s/d 11.
Tuhan  berbicara  bahwa  sebelum  kami  melangkah  mengerjakan
Amanat IlahiNya di tahun ini, Dia menghendaki supaya setiap kami
'membuang ragi-ragi yang lama' (1 Korintus 5:7-8). Selama bebe-
rapa hari  tersebut,  Tuhan membersihkan setiap bejana hati  kami
dari polusi-polusi dunia, dan Dia menyingkapkan hal-hal yang harus
kami  lakukan  sepanjang  tahun  ini  sehubungan  dengan  program-
program yang Bapa percayakan kepada kami.

DOA, MARCOPOLO. Tepat pada tanggal 16 pendoa-pendoa syafaat
LBTC ditambah dengan Pnt. Wilfried S serta Ibu Kornelius Darto S
diutus untuk menggempur dan menghancurkan kekuatan musuh di
Marcopolo Hotel-Jakarta. So pasti kemenangan diraih oleh hamba-
hambaNya. Sdri. Yuli Siwy juga berangkat bersama-sama, karena
akan  menggantikan salah satu  personel  Team Jakarta  yaitu  sdri.
Maria  Mu'ini.  Team Pendoa  kembali  ke  mabes  pada  tanggal  20.
Syukuuurrr!
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DOA SEMALAM,  Kamis  18  Januari.  Keluarga  Besar  LBTC  masuk
dalam Dewan Musyawarah Allah untuk mengetahui isi hatiNya guna
menentukan Panitia PPS, Youth Camp dan juga penentuan peneri-
maan Murid Program Enam Bulan (MP-VI) tahun '96. Berdasarkan
keputusan  dari  hadiratNya,  yang  diterima  menjadi  murid  MP-VI
sebanyak  34  orang.  Doakan,  supaya  mereka  tahan  dalam peng-
godogan Tuhan melalui program ini.

22 JANUARI, merupakan malam pertemuan Keluarga Besar LBTC
untuk menentukan pembina-pembina MP-VI. Mereka adalah murid-
murid LBTC yang menerima order Ilahi untuk mengemban tugas dan
tanggung  jawab  yang  besar  ini  melalui  keputusan  Persekutuan.
Inilah mereka:

1. Albertin Tandi 1. Erwin T. Belen
2. Dorcie Keriapy 2. Elihu Anton P.
3. Maria Tandi 3. Wilmon Lebar
4. Maria Muini 4. Samuel H. Damanik
5. Bernike S. 5. Yusuf Sukiady
6. Novalitha L.

Mereka juga sangat membutuhkan dukungan doa kita dalam mela-
ksanakan 'mandat' mulia ini.

Pnt. KORNELIUS DARTO. meninggalkan Mabes LBTC menuju Traw-
as Pandaan, guna menghadiri Pertemuan Sinode GGKB pada tanggal
30. Acara ini berlangsung selama 2 hari.

CILEMBER, Jawa Barat.  Di penghujung bulan Januari  ini,  melalui
keputusan bersama Tubuh Kristus Lokal, diutuslah tiga orang duta
Allah (Bapak/Ibu Hadi  dan Bp.  Arthemas Soebardjo) ke Cilember
selama kurang lebih 1 minggu, dengan misi utama berdoa puasa
dan menyegarkan kembali  kekasih-kekasih Allah yang ada disana
dan memotivasi  mereka untuk lebih  giat  lagi  melayani  Bapa dan
pekerjaanNya.
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1. Kita doakan bersama pemerintah Negara tercinta Indonesia, 
mulai dari pejabat tertinggi sampai kepada bawahan

2. Kita dukung di dalam doa seluruh Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia sebagai penjaga stabilitas keamanan bangsa.

3. Gereja-gereja di Indonesia sangat membutuhkan doa kita, untuk
terjalinnya kesatuan dan terciptanya tubuh Kristus yang benar.

4. Doakan pembangunan physik (asrama) LBTC yang baru.
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