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G.U.N.U.N.G
R.U.M.A.H
T.U.H.A.N

By Pnt. Dolfinus Solossa

Ada 3 (Tiga) cara Tuhan berbicara :
1. Secara Pribadi dan secara langsung, serta datang, tanggal dan berdiam 

didalam diri kita secara pribadi masing-masing untuk menyatakan, 
menying-kapkan siapa Dia.

2. Melalui pernyataan Roh.
3. Melalui bentuk pengajaran.

Yesus berkata "Kamu telah kudus oleh karena perkataan Firman-Ku yang 
telah Kusampaikam kepadamu". Tuhan begitu banyak berbicara dan dengan
menyatakan diri-Nya kepada kita. Dari tiga cara Allah berbicara kepada klta 
bukan dengan cara kita melihat, mendengar dan kita rasakan tetapi kita 
telah terima dan alami dalam kehidupan kita dengan kenyataan Allah lewat 
keberadaan Sion itu telah menyucikan kita membebaskan kita, memer-
dekakan kita dan mengangkat kita dan kita adalah manifestasi dari Sion itu 
sendiri. Rasul Paulus berkata bahwa "Iman itu timbul dari pendengaran 
akan firman Tuhan" (Rom 10:17). Iman itu timbul karena dari berita yang 
berintikan "Siapa itu Yesus Kristus?". Allah menyatakan Yesus Kristus 
kepada dunia ini bukan saja sebagai penyelamat dan penebus dosa 
melainkan juga menyatakan diri-Nya sebagai Tuhan dan Raja ditengah-
tengah kita. Iman itu terus berlangsung dengan demikian tidak satupun 
yang tertinggal/dilewati melainkan mengalami kenyataan-kenyataan dari 
rencana Allah yaitu Sion. Ada hal yang harus kita perhatikan ada yang 
sudah mengalami kenyataan Sion dalam dirinya tetapi tidak ada penge-
tahuan secara Ilahi atau secara penerangan wahyu dari Roh Kudus. Kalau 
kita baca dari surat Rasul Paulus tentang "Tidak tahukah kamu bahwa kita 
semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-
Nya?" (Rom 6:3). Dari pengertian "tidak tahukah kamu" itu artinya dari 
tiap-tiap orang, semua anggota jemaat kota, pulau, bangsa dan bahasa 
dimana Rasul Paulus memulai pekerjaan Allah. Mereka dibawa dalam suatu 
pengalaman yang indah dengan Tuhan yaltu pelayanan pemberitaan dari 
firman Tuhan kepada mereka. Ada hal-hal yang mereka alami tetapi belum 
mengetahui hal-hal yang Ilahi tentang perkara-perkara yang mereka alami 
namun banyak juga yang sudah masuk dalam kenyataan Sion dan tinggal 
didalam Sion.
Di Alkitab perjanjian baru ada 3 (tiga) kali Rasul Paulus menulis kepada
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jemaat Efesus. "Aku mengueap syukur kepada Tuhan, berdoa kepada Allah 
atas iman dan pengharapan kepada Tuhan, tetapi tidak cukup sampai disitu 
melainkan aku tetap berdoa supaya kamu jemaat Efesus kamu semua yang 
telah menerima Roh Kudus dalam abad ini supaya kamu dikaruniakan Roh 
Wahyu dan hikmat untuk mengenal siapa Tuhan itu dengan benar dan 
supaya mata hati kamu terang untuk mengenal rahasia tertinggi yaitu pan-
ggilan Tuhan didalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita dapatkan 
dari penyataan Allah hanya kita dalam tingkatan iman dan pergumulan 
yang sangat terbatas sehingga kita belum mengetahui tentang hal ini. Itu-
lah sebabnya khusus tentang Sion kita harus tahu berita itu datang kepada 
kita ini kelompok yang pertama. Yang kedua ada yang belum memahami 
sama sekali tetapi saya percaya berita itu sudah datang dan bertumbuh 
dalam iman dan pergumulan lewat kenyataan Sion itu. Hal ini mengawali 
bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Rasul Paulus katakan "sebaliknya 
kami tidak mau bermegah melampaui batas melainkan tetap didalam batas-
batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, ..." 2 Kor 10:13.
Aku tidak memberitakan apa-apa diluar dari pada apa yang Yesus kerjakan

didalam diriku (Rasul Paulus. Red). Kita tidak berbicara tentang kenyataan 
dan pengalaman organisasi gereja yang begitu banyak dimuka bumi dan 
kenyataan pengalaman pelayanan persekutuan yang begitu banyak ber-
munculan saat ini. Kalau kita berbicara tentang soal (masalah) itu bisa 
berbicara masalah berkat rencana Allah kepada satu akan menguntungkan 
yang satu dan merugikan yang lain. Saya pereaya Allah akan membelakangi
dua-duanya kepada maksud yang utama. Dia memberikan pola-Nya sendiri,
rencana-Nya sendiri, kemuliaan-Nya sendiri dan nama-Nya sendiri kepada 
kita sekalian. Kalau kita perhatikan 2 (dua) hal ini yaitu tentang gunung dan
kota. "Yes 2; Mik 4; Maz 15;24 dari 4 pasal dari kitab ini penekanannya 
tentang gunung Allah, gunung kudus, bukit kemuliaan, gunung kota Allah, 
gunung rumah Tuhan. Apa arti Sion? Kota Yerusalem suatu kota seeara 
keseluruhan atau secara umum tetapi dalam kota itu ada gunung Sion. 
Gunung Sion bukanlah suatu kota keseluruhan tetapi merupakan bagian 
terkecil dari pada kota Yerusalem secara keseluruhan. (II Taw 3:1; 5:1-2) 
"Saloma mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem yaitu di gunung 
Muria. Gunung Muria ini letaknya dimana Tuhan menampakkan diri kepada 
Daud ayahnya (Saloma) ditempat yang ditetapkan Daud" (II Taw 3:1) yang 
kedua tentang pentahbisan bait suci (II Taw 5:2). "Pada waktu itu Saloma 
menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku para pemimpin puak 
orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkat tabut perjanjian 
Tuhan dari kota Daud yaitu Sion".
Jadi kalau kita perhatikan kota Yerusalem selain ada bangunan yang hebat

tetapi ada dua bangunan yang menjadi pusat perhatian Yerusalem. Di 
gunung Sion ada pusat pemer-intahannya yaitu ada raja disana dimana 
Tuhan sebagai Raja yang bertahta dan memerintah juga seluruh kata yang 
ada di Yerusalem itu baik tua maupun muda, anak-anak kecil semuanya 
harus tunduk, taat dan takluk kepada titah/perintah, hukum atau instruksi 
yang dikeluarkan oleh raja dari Sion, yang pertama, yang kedua bait suci 
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yang diatas gunung Muria didalam kata Yerusalem juga. Bait suci ini hanya 
untuk imam gunung Sion hanya untuk raja-raja saja sedangkan gunung 
Muria untuk imam-imam dan diatas gunung Muria terdapat bait suci dimana
bait suci itu untuk imam-imam yang melayani siang dan malam terus 
menerus mempersembahkan dan mengerjakan ibadah yang pusatnya 
digunung Muria. Dua gunung dan dua bangunan dari dua peristiwa ini kita 
dapat menentukan Yerusalem itu dapat dipuji atau tidak (jaya atau tidak) 
kemegahan kota Yerusalem dapat ditentukan oleh sang Raja yang duduk 
dan memerintah dibukit Sion. Dan oleh imam atau imamat yang menger-
jakan persembahan korban kepada Allah digunung Muria Kehidupan Israel, 
berkat untuk Israel, kesehatan untuk Israel semuanya dapat dikatakan 
bahagia, berkelimpahan semuanya dapat ditentukan oleh dua ketentuan 
yang dilakukan oleh sang raja yang digunung Sion beserta imam-imam 
yang ada di bait suci gunung Muria yang ada di Yerusalem, hal ini dalam 
perjanjian Lama. Dalam perjanjian baru dua gunung ini secara kenyataan 
tidak berbeda lagi sebab dua gunung ini sudah menjadi satu. Dua gunung 
ini bukan berbicara secara lahiriah tetapi berbicara masalah tingkat 
hubungan dengan Tuhan dan suatu kenyataan hidup dari Allah yang kita 
imani yang kita terima dan jalani dalam kehidupan kita sampai Yesus men-
yatakan diriNya. Ini merupakan suatu pengalaman yang harus kita kerjakan
dan alami. Kedua-duanya telah dinyatakan lewat diri pribadi Yesus Kristus 
sebagai Tuhan Allah yang hidup sebelum dunia ada Dia sudah ada bersama-
sama dengan Bapa-Nya. Dan sekarang dinyatakan dibumi ini oleh dosa! 
Yesus telah di utus dimuka bumi ini dan hal ini merupakan suatu kegenapan
untuk menyatakan rahasia sebagai Raja digunung Sion secara lahiriah dan 
imamat yang mengerjakan persembahan diatas gu-nung Muria. Kedua-
duanya ini telah dikerjakan oleh Yesus Kristus tetapi ada keistimewaan pada
kita (I Pet 2:4-10; Wah 5:9-10) jadi kalau kita simak urutan perjalanan 
dimana Raja itu duduk.

Bait suci digunung Muria secara lahiriah dimana imam-imam mempersem-
bahkan korban. Dalam kitab Yoh 2:19 disitu dikatakan "Jawab Yesus kepada
mereka: "Rombak bait Allah ini dan dalam tiga hari Aku akan mendiri-kan-
nya kembali tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Allah adalah tubuh-
Nya sendiri". Yesus mengenapi bagian Bait suci, domba-domba diatas gun-
ung Muria kalau berbicara tentang gunung Muria berarti berbicara tentang 
Abraham mempersembahkan anaknya digunung Muria. Jadi gunung Muria 
adalah gambaran pengorbanan darah atau tubuh diatas mezbah Yesus telah
menggenapkan hal ini. Waktu Yesus disungai Yordan Yohanes pembaptis 
sedang sibuk memberitakan tentang pertobatan dan membaptiskan banyak 
orang tetapi dia (Yohanes) adalah seorang nabi dan Yesus datang.
Dalam berita nubuatannya Yohanes berkata "Lihatlah Anak domba Allah 

datang mengangkat dosa manusia. Aku datang membaptiskan kamu 
dengan air tetapi Ia yang datang akan membaptiskan kamu dengan Roh 
Kudus dan api" (Mat 3:11).

bersambung ke hal 12 .....
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  ______  Kuasa
  ______  Kerendahan
Pintu gerbang bagi kutuk dan neraka adalah apabila didalam diri kita 

muncul kesombongan, sebab kesombogan merupakan suatu sikap yang 
tidak membutuhkan Tuhan, dimana mereka lebih mementingkan diri sendiri
dan hal ini sangatlah dibenci oleh Allah. Kesombongan / kehilangan 
kerendahan hati merupakan akar setiap dosa dan kejahatan. Dapat dilihat 
bahwa sejumlah malaikat (yang sudah jatuh didalam dosa) mereka melihat 
diri mereka sendiri dengan merasa puas dan akhirnya mereka terjebak 
dalam ketidak taatan dan Allah melemparkann mereka dari cahaya Surgawi 
kepada kegelapan yang paling gelap. Sehingga bagi umat manusia yang 
belum bertobat, percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, didalam hidup 
mereka inilah yang merupakan teman-teman sekerja iblis (malaikat yang 
telah jatuh itu). Yang Jelas bahwa hubungan dengan Allah sudah tidak ada 
sama sekali. Namun untuk dapat memulihkan atau menyatukan hubungan 
ini kembali maka perlu adanya sikap "kerendahan hati"

"Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang 
rendah hati" (Yak 4:6b).

Perkara ini harus benar-benar termetrai dan merupakan ciri utama orang 
percaya atau orang-orang yang mengasihi Allah. Namun hal ini sering 
menjadi persoalan didalam prinsip hidup yang sangat ekstrim dan banyak 
aturan-aturan yang berlaku. Dikarenakan pengajaran-pengajaran yang 
banyak mengatakan bahwa "kita harus menjadi kepala dan bukan menjadi 
ekor" perkataan ini tidaklah salah jika ditem-patkan pada posisi yang tepat 
yakni kita sebagai seorang yang percaya yang telah diberikan kuasa harus 
menjadi kepala atas segala kelemahan-kelemahan diri sendiri, maupun 
persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi kenyataan 
yang sering kita hadapi, bahwa banyak orang yang memanipulasi ayat ini, 
sehingga banyak orang yang ingin menjadi kepala atau bos dengan cara 
apa saja, agar di hargai dan di hormati. Tapi kita melihat di dalam Alkitab, 
bukankah orang yang ingin jadi Bos atau kepala ia harus terlebih dahulu 
menjadi hamba atau pelayan? (Mat 20:26).

Jika hal ini terus di pertahankan (dalam arti tetap menerapkan ajaran yang
mengatakan agar menjadi kepala atau bos) maka kita akan menghasilkan 
generasi kristen yang tidak tahan uji, tidak tahan bantingan dan tidak me-
mpunyai karakter kristen sejati. Ia tidak dapat membedakan mana kawan 
dan mana lawan. Ia tega menghancurkan kawan untuk keberhasilan sendiri,
padahal yang sebenarnya musuhnya bukanlah manusia melainkan iblis. 
Pertengkaran, perpecahan sering terjadi di sebabkan oleh egoisme sese-
orang yang tidak mau mengalah dan hanya mengutamakan kepentingan diri
sendiri atau golongan, dan inilah yang di sebut dengan kesombongan.
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Untuk mengatasi keangkuhan dan kesombongan ini, maka Tuhan mem-
berikan jalan keluar bagi umatNya. Yaitu melalui doa, pujian penyembahan 
dan Firman Tuhan. Orang yang tidak suka berdoa adalah orang sombong 
karena merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Orang sombong juga tidak 
suka memuji dan menyembah Tuhan, dia lebih banyak memegahkan diri 
sendiri dan karena merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi maka orang 
tersebut sukar untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu baiklah kita 
mengambil tindakan untuk mulai berdoa, memuji dan menyembah juga 
membaca Firman Tuhan dengan segenap aspek kehidupan kita. Karena hal 
itulah yang akan membuat kita untuk dapat rendah hati.

Contoh orang yang sombong di hancurkan, namun di pulihkan karena 
kerendahan hati, yaitu "Daud". Daud sejak kecil sangatlah bergantung 
sepenuhnya kepada Allah dan sungguh diberkati, hidup berbahagia dan 
berkemenangan. Tetapi suatu saat ia sombong karena memiliki angkatan 
bersenjata yang sangat banyak dan tangguh. Daud merasa bahwa ia tak 
perlu masuk dalam kancah peperangan. Lalu ia berjalan-jalan diatas sotoh 
rumah istananya, lalu terlihatlah olehnya Betsyeba sedang mandi dan 
kemudian dia jatuh didalam dosa yang mengakibatkan ia mengalami 
kesukaran selama bertahun-tahun (II Sam 11). Daud menyadari dan ia 
merendahkan diri. Dari hari ke hari Daud semakin menyadari dan mengakui
bahwa semua itu karena Tuhan.

Sangatlah diperlukan dan dibutuhkan sikap kerendahan hati, hal ini dapat 
di buktikan dengan pribadi Kristus Yesus sendiri dimana Ia membenkan 
nyawa-Nya untuk manusia dan tidak mengangap kesetaraan dengan Allah. 
Ia sendiri mengatakan "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melain-
kan untuk melayani dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan 
bagi banyak orang". Kerendahan hati-Nya merupakan keselamatan kita. 
Kerendahan hati berarti menganggap bahwa didalam diri kita ini kosong 
yang harus diisi oleh Allah, hal ini menunjukkan bahwa diri kita tidak dapat 
berbuat apa-apa selain Allah. Tanpa kerendahan hati tidak akan ada peng-
alaman tinggal didalam hadirat Allah juga tidak ada iman atau kasih dan 
sukacita. Kerendahan hati merupakan lahan/tempat berakarnya karunia-
karunia Allah.

Jadi kerendahan hati merupakan akar segala berkat surgawi. Bila menjadi 
akar pohon hakekatnya harus terlihat didalam setiap cabang, daun dan 
buah. Bila kerendahan hati merupakan hal utama, maka kesehatan dan 
kekuatan hidup rohani kita bergantung pada tindakan kita melakukan 
karunia ini sebagai yang utama. Dan segala keakuan kita benar-benar mati.
Sikap hati dalam memiliki kerendahan hati harus terbukti dihadapan Allah 
dan dihadapan manusia dengan tidak ada kepura-puraan didalam diri kita 
hal ini dapat terbukti jika kerendahan hati mulai keluar atau datangnya dari 
hadirat Allah. Sebab hal ini bukan hanya ditunjukkan melalui sikap tubuh.
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Contoh; Orang Jawa, kalau ia berjalan dan jika ia bertemu dengan 
orang-orang yang lagi bicara, baik yang dikenal atau tidak ia akan 
merunduk kebawah lalu berkata permisi?? Terkadang dengan sikap 
ini membuat orang lainpun berpura-pura didepan mata orang, se-
hingga anggapan orang bahwa ia benar-benar rendah hati padahal 
sebenarnya tidak begitu. Kerendahan hati terjadi bila adanya pen-
yerahan diri sepenuhnya kepada Allah sebab perkara ini datangnya 
dari Allah dan ini juga merupakan pribadi Allah sendiri.

Karena itu milikilah kerendahan hati maka engkau akan diberkati 
sampai kepada anak cucumu. 
Amin.
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-------------- Imamat -------------

yg  BERKERAJAAN
__________________________

"Yes 30:2.18" Tentang janji keselamatan di Sion. Akhir dari pemulihan "AY 
2b"

Dipulihkan dari luka-luka, sakit hati dan kekecewaan. Terang-Nya 7X 
ganda berarti sempurna. Ini berarti janji dan rencana Allah yang kekal. Dan 
terang yang dari pada Tuhan ini tidak ada yang dapat menandinginya baik 
terang yang ada didunia ini. Hal ini merupakan janji Allah bagi umat-Nya. 
Rencana Tuhan bertujuan untuk mencapai anak-anak Tuhan yang meman-
carkan kemuliaan Tuhan yang sempurna sehingga menyelamatkan dunia 
dengan kuasa kemuliaan-Nya. Kita dipanggil bukan menjadi hamba Tuhan 
yang biasa melainkan hamba Tuhan yang menjadi terang (Kel 19:56) "Jadi 
sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan per-
janjian-Ku maka kamu akan menjadi harta kesayanganKu sendiri ...." ayat 
6 "Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam dan bangsa yang kudus". 
Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dari bangsa Israel, sebab janji 
(jabatan) ini ditujukan kepada Bangsa Israel. Kenapa Allah berjanji kepada 
bangsa Israel yaitu kerajaan imam Ini merupakan suatu kekhususan yang 
dari pada imam biasa yaitu kerajaan imam.

• 1 Ptr 2:9 "Kamulah bangsa yang terpilih imamat Rajani, bangsa yang 
kudus, umat kepunyaan Allah .......".

• Why 1:6 "Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan menjadi 
imam-imam bagi Allah.

• Why 5:10 "Engkau telah membuat mereka suatu kerajaan"

Ayat ini merupakan suatu panggilan hamba Tuhan yang sebenarnya dan 
visi yang sebenarnya bagi kita. Tanpa visi maka kita mudah goyah, pada 
waktu mengalami suatu kesukaran maka kita tinggalkan panggilan Tuhan. 
Kita dipanggil bukanlah menjadi penginjil, pendeta atau gembala melainkan
panggilan Tuhan dalam kehidupan kita begitu hebat, termulia dan memiliki 
tarat kerohanian dan kesucian begitu sempurna. Semuanya itu lewat Yesus 
yang disempurnakan dalam diri kita yang membawa diri kita kepada 
kemuliaan (Ibr 2:10). Melalui penderitaan-Nya, Yesus menjadi Imam besar 
untuk selama-lamanya (Ibr 5:8-10) "Ia belajar taat dan menjadi pokok 
keselamatan ..." Ia taat menderita sampai merelakan diri-Nya mati dikayu 
salib, inilah kesempurnaan Yesus yang telah menjadi suatu ketetapan dari 
Allah Bapa kepada-Nya sebagai perintis bagi kita yaitu sebagai imam untuk 
selama-lamanya. Prosesnya yaitu melalui penderitaan dan penderitaan ini 
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ada hubungannya dengan kekudusan. Menguduskan kita dari kemanusiaan 
yang bobrok dan Yesus menyempurnakan hal ini melalui penderitaanNya 
serta membuka jalan dan duduk sebagai imam besar untuk selama-lama-
nya. Sekarang bagaimana dengan kita, sesuai panggilan Tuhan didalam 
kehidupan kita? Kita dijadikan sebagai imam-imam tetapi bukan sebagai 
Imam Besar melainkan imam yang berkerajaan dan memerintah dibumi dan
bukan sebagai imam saja yang melayani didalam Ka'bah yang telah dibuat 
oleh tangan manusia menurut zaman dahulu (perjanjian lama) tetapi dalam
(Kel 19:5-6) disitu dikatakan: "Kamu akan menjadi bagi-Ku kerajaan imam 
dan bangsa yang kudus ..."

Ayat ini untuk menegaskan dan meneguhkan panggilan Tuhan yang dite-
tapkan, difirmankan sehingga kita menghayati dengan sungguh-sungguh 
dan kita alami serta pegang sebagai visi yang telah dianugrahkan Allah 
dalam kehidupan kita yaitu panggilan Tuhan dan kita harus menang atau 
menjadi pemenang. Menang terhadap berbagai hal yaitu dengan keku-
dusan, caranya menaklukkan kemanusiaan dengan kehendak Roh Allah. 
Hanya dengan menyerah kepada Roh Kudus kita dibawa kepada janji-janji-
Nya Karena dengan kemampuan dan usaha kita tidak mungkin. (Why 
3:1,7) ada beberapa hal yang Tuhan tegur kepada jemaat di Sardis, 
Filadelfia yaitu: 

"Aku tahu segala pekerjaanmu" oleh sebab itu Tuhan mau menyempurn-
akan kita tiap-tiap pribadi, baik dalam pelayanan dan kesaksian, dan kita 
menang dalam segala hal. Untuk masuk dalam panggilan yaitu kekudusan 
dan ketaatan serta menghargai dari perkara-perkara kecil, dalam hal ini kita
belajar mengekang, menyalibkan segala keinginan daging dan menakluk-
kannya dlbawah kaki Kristus yaitu segala sifat kemanusiaan kita misalnya 
keangkuhan kita dan lain sebagainya.

Pandanglah panggilan-Nya yaitu menjadi imam berkerajaan, oleh sebab itu
kita harus menang terhadap penderitaan dan sengsara bukan hanya oleh 
aniaya dari luar melainkan juga dari dalam yaitu dengan menaklukan 
kemauan dan kesenangan dibawah kuasa Roh Kudus (kehendak Tuhan). 
Dengan berdiam diri dihadapan Tuhan, sehingga mengijinkan Roh itu 
bekerja dalam diri kita. Dengan bersukacita didalam Tuhan itu adalah suatu 
modal dimana kita bertahan terhadap penderitaan (Yak 1:12).

Jika kita menyerah terus kepada Tuhan maka Ia akan berkarya dan 
bekerja didalam diri kita yaitu panggilan dan itulah visi kita, masa depan 
kita dimana menjadikan suatu umat yang berhimpun menjadi imamat yang 
rajani yang memiliki otoritas dan memerintah dengan otoritas kemuliaan 
Allah. (Why 3:18-19). "Maka Aku menasehatkan engkau,supaya engkau 
membeli dari pada-Ku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau 
menjadi kaya ....." ayat 19 "Barang siapa yang Ku kasihi, ia Ku tegur dan 
Ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah!" Pengudusan dan 
proses dalam panggilan ini dimana Tuhan menegurdan menghajar kita.

bersambung ke hal 11
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Setelah Gideon dan 300 prajuritnya dipanggil keluar, saat itu juga 
mereka memasuki peperangan. Ketika Gideon keluar berperang, 
Allah melihat bahwa imannya tidak cukup kuat, karena itu Allah 
memberikan kepadanya beberapa tanda agar imannya menjadi 
kuat. Sama saja, orang-orang yang dipanggil Allah dalam kelompok 
"Gideon dan 300 prajuritnya", biarpun sudah mendengar dan 
menerima berita-berita ini tetapi tidak mempunyai iman dan 
kekuatan yang cukup untuk melaksakannya. Allah akan memberikan
kepada mereka tanda agar iman mereka menjadi kuat. Di samping 
itu, mereka memerlukan jangka waktu untuk menerima pembinaan 
dari Allah agar mereka memperoleh urapan dan kekuatannya untuk 
menyelesaikan kehendak-Nya.
Allah akan menyiapkan kita, seperti ketika Ia mempersiapkan Gideon. 

Sebelum peperangan itu dimulai, Allah memberikan iman dan kekuatan 
yang istimewa kepada Gideon. Dia berfirman kepada Gideon; "Bangunlah, 
turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu kedalam 
tanganmu.

Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan
Pura, bujangmu, keperkemahan itu, dan dengarlah apa yang mereka kata-
kan, Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu 
perkemahan itu". (Hakim-hakim 2:9-11). Lalu pada malam itu juga Gideon 
turun keperkemahan orang Midian dan disana ia mendengar percakapan 
dua orang penjaga yang satu berkata; "Aku bermimpi; Tampak sekeping 
roti jelai terguling masuk keperkemahan orang Midian Setelah sampai 
kekemah ini, di langgarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar-
bangkirkannya, demikianlah kemah ini habis runtuh". Lalu temannya men-
jawab; "Ini tidak lain dari pedang Gideon Bin Yoas, orang Israel itu; Allah 
telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini kedalam 
tangannya". (Hakim-hakim 7:13-14)

Allah dapat memakai percakapan para pengikut Iblis untuk memperkuat 
iman hamba-hambaNya! Allah yang kita sembah itu, dapat memakai 
percakapan musuh-musuh untuk membangun iman kita kepada-Nya. Allah 
dapat memberikan iman dan kekuatan yang kita perlukan. Alkitab 
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mengatakan kepada kita bahwa Gideon dan 300 prajuritnya, masing-
masing membawa buyung yang berisi obor ditangan kiri dan sangkakala 
ditangan kanan, datang mengepung perkemahan musuh. Hakim-hakim 
7:21 mengatakan: 'Sementara itu tinggallah mereka berdiri, masing-masing
ditempatnya, disekeliling perkemahan itu". Allah akan memberikan kepada 
setiap orang yang dipanggil-Nya kedalam Tubuh Kristus suatu tempat dan 
jabatan untuk melayaniNya. Disamping itu, Ia akan menyempurnakan 
setiap pekerjaan pelayanan mereka. Inilah sebabnya, mengapa sekarang 
Allah hendak mencurahkan Roh-Nya secara besar-besaran kepada Tubuh 
Kristus. Yesus Kristus hendak menyempurnakan Tubuh-Nya melalui pela-
yanan jawatan rohani Pada akhir jaman ini, siapa saja yang mau mentaati 
Allah, pasti mempunyai bagian pelayanan dalam Tubuh Kristus. Jawaian / 
pelayanan itu akan disempurnakan didalam setiap orang Apabila setiap 
orang berdiri ditempatnyamasing-masing, maka peperangan besar pada 
akhir jaman ini akan dimulai.

Engkau akan melihat bahwa senjata-senjata yang akan digunakan oleh 
anak-anak Allah untuk berperang ialah buyung yang berisi obor dan sang-
kakala. Alkitab mengatakan kepada kita, ketika setiap orang berdiri pada 
tempatnya masing-masing, maka buyung itu akan dipecahkan, sehingga 
bersinarlah api obor yang ada didalamnya.

Inilah buyung itu, api obor itu tersembunyi didalam diri kita. Karena itu 
ketika kita berdiri ditempat masing-masing, kita akan menerima penghan-
curan dari pada-Nya, seperti yang tertulis dalam Matius 21:44: "Dan barang
siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur dan barang siapa ditimpa batu 
itu, ia akan remuk." Setelah menerima penghancuran dari pada-Nya, maka 
akan bersinarlah terang yang ada didalam diri kita. Haleluya!!!

Anak-anak Allah akan meniup sangkakala yaitu mengabarkan rahasia-
rahasia kebenaran-Nya dengan penuh urapan dan kuasa dari pada-Nya, 
sehingga dunia beserta kerajaan Iblis akan digoncangkan. Alkitab menga-
takan kepada kita, akhirnya seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, 
saling membunuh dan melarikan diri. Karena itu apabila setiap orang mau 
berdiri pada tempatnya masing-masing dan mau menerima penghancuran 
dari pada-Nya, maka akan bersinarlah terang yang ada didalamnya. Yang 
dimaksudkan apabila kuasa Allah bekerJa dalam diri anak-anak-Nya, maka 
Iblis beserta kerajaannya akan dihancurkan. Sesudah Gideon dan 300 
prajuritnya menghalau pergi musuh-musuhnya, maka orang Israel yang 
ber-sembunyi yaitu menggambarkan sebagian anak-anak Allah yang 
bersembunyi akan keluar dari tempat persembunyianNya (Yaitu di gua-gua 
dan kubu-kubu di atas pegunungan) dan memasuki peperangan melawan 
musuh sehingga musuh dikalahkan.

Allah sedang mengerjakan pekerjaan pemisahan dan penghancuran 
terhadap orang-orang. Ia ingin agar setiap orang berdiri pada tempatnya 
masing-masing sehingga bersinarlah terang yang ada pada diri mereka. 
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Disamping itu mereka juga akan
meniup sangkakala, yaitu men-
gabarkan berita-berita akhir
jaman dari Allah dengan penuh
urapan dan kuasa. Musuh akan
dihalau pergi dan pada saat itu,
anggota-anggota Tubuh Kristus
yang lain yaitu yang tidak mem-
iliki iman dan keberania juga
akan memasuki peperangan me-
lawan musuh. Dengan demikian
gereja Yesus Kristus akan ter-
lepas dari belenggu dan memp-
eroleh kebebasan untuk selama-
ilamanya. Iblis akan diusir dari
permukaan bumi dan dimasuk-
kan kedalam jurang maut. Tuhan
Allah berfirman: 

"Anak-anak-Ku! Janganlah takut
menjawab panggilan-Ku, karena
Aku telah memanggilmu. Aku
akan berperang bagimu mela-
wan musuh dengan kekuasaan-
Ku, apabila engkau mau datang
kepada-Ku dan memuliakan-Ku,
Aku akan bersamamu, Aku akan
berdiri dihadapanmu, engkau
akan mellihat Iblis diusir dari
permukaan bumi dan kemuliaan-
Ku dinyatakan melaluimu. Ketika
Iblis diusir dari permukaan bumi
dan dibuang kedalam jurang
maut, maka Yesus Kristus seb-
agai kepala dan kita adalah Tub-
uh-Nya akan dipersatukan dan
dinyatakan diatas bumi! Kristus
akan menjadi Raja untuk
selama-lamanya. Amin.!!!

Tamat 
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Sambungan dari hal 3 .....

Yesus datang tidak hanya sebagai Allah Yang Maha Kuasa dan menang-
galkan ke Allahan-Nya (Fil 2:6-7) tetapi Dia telah datang untuk menggenapi
keputusan Surga dan kenyataan ini datang kebumi untuk menggenapi 
benyataan dalam mempersembahkan korban. Dia tidak terdapat cacat cela-
Nya Dia tidak mengambil darah binatang melainkan mengambil darah-Nya 
sendiri (yaitu nyawaNya), Dia (Yesus) menggenapi hal ini dan Ia terpaku 
dikayu salib. Terakhir sebelum Yesus mati Ia berkata, "sudah genap" dan 
tirai pada Bait Allah terbelah menjadi dua. Baik korban-korban domba 
maupun Bait suci bangunan, upacara persembahan, imamat yang menurut 
struktur suku semuanya telah dilakukan hukum Taurat digunung Muria telah
habis, iewat pengorbanan Yesus Kristus dikayu salib. Dia memulai suatu 
pola yang baru, upacara, ketentuan, peraturan yang baru untuk umat yang 
telah ditebus dan percaya kepada-Nya. Dia mengakhiri yang lama dan 
memulai yang baru hal ini bagian penggenapan dari Bait suci.

Yesus berjalan dalam otoritas pemerintahan ke Allahan yaitu kepenuhan 
kebesaran dan kemuliaan didalam-Nya (Yesus). Dia adalah Imam besar, 
kepala dari segala sesuatu yang datang untuk mempersembahkan segala 
sesuatu dikayu salib. Allah Yang Maha Kuasa, Raja semesta alam di Yeru-
salem pada waktu itu apa yang Ia ucapkan selalu jadi. Ibadah kita adalah 
ibadah Surgawi dimana Allah (Yesus) duduk bertahta sebagai Raja dan kita 
berhimpun didalam kemuliaan-Nya. Jadi Dia berjalan dengan kuasa sebagai
Raja, memiliki otoritas, memerintah dan bisa berjalan diatas air, memang 
ada saatnya Dia menemplak dosa tetapi Dia lakukan semuanya sebagai 
otoritas Raja Karena Dia telah diurapi dengan urapan Roh yang tidak ter-
batas sehingga segala sesuatu tunduk kepada-Nya apa yang Dia lakukan 
atau kerjakan Yesus datang sebagai buah sulung yang mengerjakan otoritas
itu tetapi pekerjaan yang sepenuhnya sampai akhir zaman. Semua orang 
yang telah dipanggil dan dibawa datang dalam ukuran peta atau teladan 
Allah (Yesus Kristus) dipenuhi dalam kemuliaan dan tunduk pada otoritas 
Sion. Kamu adalah imamat yang berkerajaan (imamat yang rajani), bangsa 
yang kudus umat kepunyaan Allah supaya kamu memberitakan perbuatan-
perbuatan yang besar dan ajaib (1 Pet 2:9). Dengan pengorbanan Yesus 
dikayu salib, darah-Nya telah mengangkat, memanggil, menyucikan kita 
dan membebaskan kita; baru kita diangkat secara syah menjadi imam-
imam yang berkerajaan kaum milik Allah, kepunyaan Allah sendiri.

Dia datang sebagai buah sulung dan mengerjakan buah sulung itu, "Oleh 
darah-Nya kita telah diangkat". (Ef 2:15-22) tetapi ini berbicara tentang 
keberadaan kita yang berbeda-beda kebudayaan, iatar belakang, suku, 
bahasa dan pemerintahan (negara dan bangsa) tetapi oleh darah Yesus kita
telah dipersatukan. Kita adalah imamat yang berkerajaan yang telah 
ditebus dengan darah-Nya menurut peraturan Melkisedek yang memiliki 
kuasa Raja didalam diri-Nya (Ibr 7:16-17) kita dijadikan imam-imam dan 
raja-raja bagi kemuliaanNya.
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Why 4:5 ... Ini merupakan bentuk ibadah dimana tahta besar berdiri 
ditengah-tengah-Nya dan ada seorang duduk ditengah-tengah tahta itu.
Kita telah dipanggil disucikan, dipenuhi dengan kuasa Roh untuk bar-
jalan dalam kuasa Roh-Nya sebagai imam-imam dan raja-raja. Yesus 
memiliki darah itu dan juga kita melakukan hal yang sama, sehingga 
hanya puji-pujian dan pengagungan kepada Anak domba Allah yang 
duduk ditengah-tengah tahta itu. Semuanya, baik seluruh makhluk dan 
tua-tua hanya memuji kepada Anak domba Allah. Tidak ada yang tinggi,
tidak ada yang terhormat tetapi semua berkumpul dalam pola keima-
matan menurut Melkisedek. Itulah peraturan dari pola perjanjian baru. 
Pola Tubuh Kristus dan Yesus Kristus sebagai kepala dan Raja dari imam
besar; Tubuh-Nya adalah jemaat. Inilah kemuliaan yang Tuhan berikan 
kepada kita sebagai anggota jemaat. Tugas dari tubuh (Jemaat) adalah.
Tunduk, takluk dan taat diperintah oleh Kepala. Semua program harus 
sesuai dengan program Ilahi sehingga Anak domba Allah yang me-
nerima segala kepujian, kehormatan dan kemuliaan. Kita dibangun 
sebagai rumah rohani, imamat yang rajani mempersembahkan korban 
bagi Tuhan (1 Kor 14 ...). Di ayat ini hanya orang-orang kudus yang 
berkumpul dan dipenuhi Roh Kudus sajalah yang diberikan karunia Roh 
sehingga berfungsi dan membangun iman sebagai anggota jemaat. Jadi
pelayanan atau pola pelayanan kita ada Pola keimamatan Melkisedek. 
Yesus sebagai Kepala dan kita adalah tubuh melalui karunia Roh, buah 
Roh dan jawatan Roh.

Jika ingin melayani pola keimamatan harus menurut pola keimamatan 
Melkisedek dimana ada sistem kebersamaan dan pola karunia serta 
jawatan Roh. Disitu tidak ada yang menonjolkan diri tetapi semuanya 
adalah sama itulah Tubuh Kristus. Ada keterkaitan diantara jawatan Roh
yang ada dan visinya satu, ibadahnya ibadah surgawi, serta memiliki 
pola kepemimpinan Tubuh Kristus ada pada pola kelima jawatan Roh 
Kudus secara seksama dalam hal kepemimpinan. Sedangkan dalam 
struktur pola kepemimpinan gereja menurut pola surgawi adalah pen-
atua-penatua sebagai pemimpin dan ibadah dipimpin oleh Roh Kudus 
disana hanya ada pujian dan penyem-bahan kepada Anak domba Allah 
yang ditengah tahta. Inilah yang dikatakan sebagai imamat yang ber-
kerajaan saling menghargai satu sama lain. Oleh sebab itu waktunya 
sangat singkat, Tuhan tidak bekerja dilain tempat melainkan Ia bekerja 
menyem-purnakan Zion dan Yerusalem yaitu sistim Ilahi kalau menurut 
pola keimamatan Lewi hanya satu suku yang dianggap kudus tetapi 
dalam pola keimamatan Melkisedek semua sama disana ada mazmur, 
kidung puji-pujian, nyanyian Roh, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan 
dengan segenap hati. Amin!!!
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Untuk penuaian dunia pada akhir zaman. Kel 17:1-16

Menceritakan bahwa bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan keluar 
dari negeri Mesir menuju tanah perjanjian / Kanaan. Disaat tiba di Rafidim 
bangsa Israel berperang menghadapi bangsa yang besar dan kuat yaitu 
bangsa Amalek. Musa yang memimpin bangsa Israel saat itu mengatur 
siasat perang sebagai berikut: Yosua ditetapkan untuk maju bertempur 
memimpin baia tentara, sedangkan Musa, Harun dan Hur ke puncak bukit 
untuk berdoa. Kita melihat peperangan terus ber-langsung dengan seru, 
tetapi kita perhatikan selama tangan Musa di tadahkan keatas untuk 
berdoa, maka bangsa Israel mengalami kemenangan. Tetapi setelah tangan
Musa letih lalu diturunkan, maka bangsa Israel menderita kekalahan. Demi-
kianlah peperangan terus berjalan, ketika tangan Musa naik, bangsa Israel 
menang tetapi ketika tangan Musa turun, bangsa Israel kalah, begitulah 
sete-rusnya. Dalam suasana yang demikian maka Harun dan Hur men-
gambil inisiatif untuk menopang tangan Musa dengan cara mengambil batu 
untuk menyokong dan memegang tangan Musa kedua-duanya sampai 
matahari ter-benam, maka Yosua pun dapat mengalahkan bangsa Amalek 
sampai habis. Ini adalah suatu kisah yang nyata dan juga merupakan 
contoh bagi pelayanan kita di akhir zaman ini, kita tidak luput dengan 
perkara yang dialami bangsa Israel yaitu menghadapi peperangan, tapi 
peperangan kita berbeda dengan bangsa Israel, peperangan kita bukan 
melawan darah dan daging melainkan melawan penguasa-penguasa yang 
ada di udara. Peperangan kita untuk penuaian jiwa-jiwa (1 Kor. 10:11). Kita
akan melihat apa yang harus kita kerjakan dalam peperangan penuaian ini, 
dalam peperangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek yang berperan 
penting sehingga menentukan kemenangan, yaitu ada 3 (tiga):

1. Musa
2. Yosua
3. Harun dan Hur. 

Musa dengan tugas berdoa, Yosua dengan tugas memimpin perang 
sedangkan Harun dan Hur dengan tugas menyokong. Demikianlah juga 
balatentara Tuhan (kita semua) yang sedang di bentuk untuk penuaian 
akhir zaman ini terdiri dari:

1. Barisan PENGINJIL yang maju bertempur (Yosua).
2. Barisan DOA (Musa).
3. Barisan PENYOKONG (Harun dan Hur).
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Ketiga barisan ini harus berjalan dan bekerja sama dengan kompak supaya
mengalami kemenangan yang terus menerus. Jadi tidak sebentar menang 
sebentar kalah, lihat pengalaman bangsa Israel. Dalam pelayanan jiwa-jiwa 
kita tentu selalu di hadapkan 3 (tiga) perkara yang ada dalam kehidupan 
manusia, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Inilah yang ada dalam kehidupan ma-
nusia, satu dengan yang lain tak dapat di pisahkan dan masing-masing 
bagian menuntut kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Sudah menjadi 
rencana Tuhan bahwa Dia mau menyelamatkan dengan sempurnanya 
segenap hidup kita, yaitu tubuh, jiwa dan roh, sehingga didapati dengan 
tiada cacat dan cela (1 Tes 5:23). Oleh sebab itu pelayanan kita haruslah 
mencakup ketiga bagian dalam kehidupan manusia tersebut, yaitu men-
yelamatkan tubuh, jiwa dan roh. Untuk mencapai maksud tersebut maka 
Tuhan sedang dan sudah membentuk serta mempersiapkan 3 (tiga) barisan
balatentara yaitu kita semua yaitu:

1. Barisan PENGINJIL dengan perlengkapan senjata Firman Tuhan untuk 
menangkap dan menyelamatkan jiwa-jiwa (Efs. 6:15,17; Ibr. 4:12).

2. Barisan DOA dengan perlengkapan Kuasa Roh Kudus berdoa menghan-
curkan roh-roh jahat yang menawan roh manusia (Efs. 6:13; Yeh 20)

3. Barisan PENYOKONG dengan perlengkapan dana untuk membantu para 
bala tentara Tuhan dan menolong orang-orang yang menderita secara 
tubuh atau yang hidupnya terlantar dan lain sebagainya (Fil. 4:18; Mat. 
25:34-35).

Perhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa sekarang ini di mana-mana 
Tuhan Yesus sudah membangkitkan balatentaraNya, ada team pendoa, 
team penginjil yang bergerak dimana-mana dan usaha sosial dari umat 
Tuhan mulai timbul baik dari kalangan orang kaya atau orang biasa untuk 
melebarkan Kerajaan Allah Dan perlu kita ketahui barisan tersebut sedang 
dan sudah dibangun oleh Tuhan sendiri, tetapi saat ini perlu dipertanyakan 
apakah kita mau atau kita tetap dalam pendirian atau konsep kita yang 
salah yang mau menang sendiri, "aku" atau "barisanku" yang paling kuat 
dan penting apakah demikian? Ingatlah bahwa semua tidak ada satupun 
yang paling penting, semua sama, sama penting, sama di perlukan, sama 
berguna, sama dan sama ...! baca dalam Rom 12:3-5. Musa, Harun dan Hur
tanpa Yosua tak dapat berbuat apa-apa, sebaliknya Yosua, Harun dan Hur 
tanpa Musa pasti hancur kalah, dan Musa bersama Yosua tanpa Harun dan 
Hur akan mangalami sebentar menang sebentar kalah. Saudara-saudara 
sekalian umat KrIsten, milikilah VISI Tuhan ini dan marilah kita bersatu 
padu, bergandengan tangan menjadi satu ikatan didalam Tubuh Kristus 
yang utuh untuk penuaian ladang Tuhan yang sudah menguning, inilah 
saatnya untuk kita yang mendapat panggilan yang sama dari Satu Tuhan, 
Satu Kerajaan, Satu Bapa, Satu Roh, Satu Tubuh, Satu Panglima, Satu Raja 
di dalam nama Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus bersatu jangan 
mempertahankan kebenaran saudara sendiri.

bersambung ke hal 17...
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Shalom Puji Tuhan Yesus...!
Benih Ilahi yang tertanam dengan 

benar selalu akan tumbuh seturut waktu 
yang Tuhan sudah tentukan, begitulah 
panggilan atas diri saya untuk kesela-
matan jiwa saya dan panggllan untuk 
pekerjaanNya yang mulia. Mulanya saya 
ini adalah anak yang dilahirkan bukan 
dalam keluarga kristen, tapi masih 

tertera dalam ingatan sampai saat ini. Pada tahun 1963 umur saya baru 
8th, saya diajak oleh Paman dan Bibi ke Pontianak dan tinggal di lingkungan
orang non kristen. Di SMP saya selalu menguping pengajaran tentang 
agama Nasrani yang ada disekolah. Akhirnya saya mulal tekun belajar 
tentang kepercayaan Tuhan yang maha Esa, tapi kenyataannya saya tldak 
mengerti juga tentang ajaran agama Nasrani itu. Tahun 1971 saya tinggal 
bersama dengan Ibu serta saudara-saudara saya yang lain, yang menjadi 
tanda tanya bagi saya adalah saudara-saudara saya sudah mengenal Tuhan 
dan aktif ke gereja sedangkan Ibu saya belum bertobat alias masih non 
Kristen. Walaupun Ibu bukan orang kristen tapi beliau terus mendorong 
saya untuk ke gereja tapi saya masih mengeraskan hati. Akhirnya pada 
umur 19th kerinduan untuk persekutuan mulai muncul dalam hati saya Saat
itulah dengan spontan mulut saya mengucapkan atau menyebut nama 
Yesus aku percaya pada-Mu dan juga say a mulai mengambil keputusan 
untuk di baptis. Pada saat saya mengucapkan kata-kata itu seperti film 
yang di putar semua peristiwa saya sejak kecil, bahkan mimpi melihat 
matahari yang menyilaukan yang sekarang adalah kemuliaan Tuhan. Benih 
itu tumbuh 11th sesudah ditabur tahun 1974 pada hari pencurahan Roh 
Kudus saya dipenuhi oleh Roh Kudus di gereja. Tahun itu saya mengenal 
LBTC melalui persekutuan doa di Sidoyoso. Bulan Agustus saya ikut BICA 
saat itulah saya di jamah oleh Tuhan, rasanya ada yang menumpangi 
tangan di atas kepala saya, dan saat itu saya di tahirkan dari hal-hal yang 
tidak berkenan di hadapan Allah. Dan akhirnya saya masuk di LBTC, 
mengapa saya masuk LBTC karena itu panggilan Tuhan dan saya melihat 
kegerakan rohani yang sangat besar, dan ada penaklukan diri sedangkan 
latar belakang saya adalah orang keras kepala dengan kata lain tidak ada 
yang bisa mengatur saya, tapi semua itu dihancurkan oleh Tuhan Yesus 
lewat pembentukan yang ada di LBTC. Bagi saya tidak ada konsep yang 
rumit, apalagi soal jodoh, yang penting bagaimana orangnya hidup dalam 
kebenaran Firman Tuhan. Pokoknya saya yakin seyakin-yakinnya dan per-
caya semua Tuhan atur, saya tinggal menyerah saja. Waktu itu saya di utus 
ke Irian Jaya, Sorong Saya di utus sendirian dan tidak tahu jalan mana 
yang harus saya tempuh dan alamatpun saya belum tahu, Roh Kudus terus 
memimpin dan akhirnya Ia kirim orang untuk menolong saya menunjukkan 
jalan menuju ke alamat yang saya tuju. Di Sorong kota yang panas saya 
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melayani Tuhan, disitu saya bertemu dengan kawan sekerja, salah satunya 
adalah Bapak Dolfi yang sudah saya kenai, karena Bapak Dolfi Juga dari 
LBTC. Bapak Dolfi dengan gigih bekerja bersama-sama dengan kami ber-
gerak sesuai pimpinan Roh Kudus. Dan pelayanan kami semakin hari sema-
kin berkembang pesat, juga tantangan semakin besar dari segala penjuru. 
Pada tahun 1977 saya menikah dengan Bapak Dolfi, setelah pernikahan 
kami Tuhan menunjukan perkara yang luar biasa yaitu pelayanan kami 
semakin berkembang sampai keseluruh Kabupaten di Propinsi Irian Jaya. 
Satu hal yang saya terima dari Tuhan tentang pembentukan, Tuhan tidak 
berbelat-belit asal kita menyerah. Tuhan membentuk karakter dan motif 
kami dalam hidup dan pelayanan kami. Pelayanan yang membuat kami 
selalu senang yaitu melayani seseorang dengan tuntas, mulai dari lahir baru
sampai mengerti kebenaran Firman Tuhan yang lebih dalam dan mengenal 
prinsip-prinsip, hidup dan ibadah serta pelayanan dalam Tubuh Kristus. Dan
mengenai kami di lingkungan LBTC, seperti rumah kami sendiri dan itu 
memang rumah kami yang telah melahirkan kami menjadi orang yang bisa 
melihat karya Allah. Jadi di manapun YPI "Jalan Suci" yang sudah ada di 
seluruh Indonesia disitulah rumah kami dankami mencintainya, di dalam 
YPI "Jalan Suci" memegang prinsip hidup saling beranggotakan satu dengan
yang lain dalam Tubuh Kristus. Jadi fleksibel sekali bisa melayani bersama-
sama ke dalam atau ke luar. Harapan atau kerinduan kami perkembangan 
di YPI "Jalan Suci" sesuai dengan visi yang kami terima dari Tuhan dalam 
Tubuh Kristus dan prinsip-prinsipnya untuk kesempurnaan gereja Tuhan, 
orang Kudus-Nya di atas muka bumi ini di akhir zaman. Sebab Yesus itu 
akan datang sebagai kepala pada tubuh-Nya, apabila tubuh-Nya itu telah 
sempurna tak bercacat cela. Tubuh yang sempurna itu bukan individu tapi 
kesatuan umat Tuhan di atas muka bumi ini. Untuk mewujudkan itu semua 
jangan surut dan lelah memberitakan Visi Tuhan dan membawa kepada 
yang di kehendaki oleh Tuhan mari kita beri pengertian yang belum men-
gerti dan belum menyatu dalam Visi Tuhan dalam pembangunan Tubuh 
Kristus, amin Tuhan Yesus memberkati.

Salam dan doa Mama Yuly Solosa

sambungan dari hal 15 .. .. bala tentara
Ini adalah amanat Agung dan doa dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Semua 

salu persatu dari kita masing-masing tidak boleh jadi penonton dalam 
peperangan dan penuaian di akhir zaman ini. Semua harus masuk dalam 
barisan balatentara Tuhan, hendaklah saudara dapat mengerti panggilan 
Tuhan dalam hidup saudara sendiri untuk menentukan saudara harus 
masuk dalam barisan yang mana, Kita tidak boleh diluar ketiga barisan 
yaitu: Barisan PENGINJIL, Barisan DOA, atau Barisan PENYOKONG. Hanya 
ada dua pilihan yaitu: MasLik barisan dan ikut berperang, bertekun sampai 
akhir, hasilnya kemuliaan atau keluar barisan dan menjadi penonton pepe-
rangan hasilnya pasti binasa. Mari kita menyambut dan persiapkan diri 
untuk MEGA HARVEST di INDONESIA BARU, "SEKALI BERTUBUH KRISTUS 
TETAP BERTUBUH KRISTUS..."! Amin.
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Si Mandul Beranak
Kehidupan rumah tangga tanpa kehadiran seorang anak seperti "sayur 

tanpa garam". Keluarga yang didambakan menjadi sepi tanpa kehadiran 
anak. Dalam sejarah Israel, kondisi mandul ini seringkali menjadi aib bagi 
keluarga tersebut (Kej 16:4-5, 30:23, Luk 1:24-25), mereka yang menga-
laminya menjadi sangat berkeinginan untuk memiliki anak. Rahel karena 
rasa cemburu terhadap kakaknya, rela memiliki anak dari orang lain (Kej 
30:1) sama seperti Sarai memberikan Hagar kepada Abraham (Kej 16:2), 
Hana menangis dan tidak mau makan karena hal yang sama (I Sam 1:7-8) 
bahkan tekanan yang dialaminya tersebut mambuatnya terlihat "mabuk" 
seperti perempuan dursila (I Sam 1:12-16). Sekalipun Allah merencanakan 
keturunan bagi bersatunya laki-laki dan perempuan (Kej 1:28), kemandulan
tetap sangat meresahkan, tetapi siapakah yang dapat membuka atau men-
utup kandungan seseorang kecuali Allah sendiri? (Kej 21:1, 30:22, I Sam 
1:6). Yang menarik dalam setiap peristiwa kemandulan yang tercatat dalam
Alkitab adalah munculnya seseorang yang tampil sebagai alat yang dipakai 
oleh Allah secara luar biasa guna melaksanakan rencana-Nya.

1. Ishak, lahir dari kemandulan Sarai, menjadi bapak dari dari segala 
bangsa yang di janjikan kepada Abraham karena iman (Kej 17-18:1-15, 
21:1-7, Gal 4:28).

2. Yusuf, lahir dari Rahel, menjadi penyelamat bangsa Israel pada waktu 
tujuh tahun kelaparan (Kej 30:23-24, 45:4-8, 50:20)

3. Simson, lahir bagi Manoah dari istrinya yang mandul, menjadi nazir Allah 
dan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan Filistin (Hak 13:2-5,
14, 15:16, 16:30b)

4. Samuel, lahir dari Hana, dipakai sebagai nabi Allah untuk menyatakan 
kehendakNya pada masa imamat yang rusak (1 Sam 2:12-17, 22-25, 
3:1b, 19-4:1, 4:22)

5. Yohanes Pembaptis, lahir dari Elisabet, mempersiapkan jalan bagi 
kedatangan Yesus Kristus serta menyiapkan umat yang layak bagi-Nya 
(Luk 1:7-17, 3:4-6)

Kemandulan secara rohani ternyata juga telah "berjangkit" dikalangan 
orang percaya, mereka yang "terinfeksi" penyakit ini tidak mampu mem-
berikan anak atau berbuah secara rohani. Dalam skala yang lebih besar, 
gereja Tuhan "mandul" hanya mendapat anak "adopsi" atau "pindahan" dari
yang lainnya. Bahkan beberapa dari mereka menyalahkan satu sama lain 
perihal "perawatan", dan mempersoalkan "pelarian" si anak. Bahkan Yesus 
Kristus menjelaskan bahwa akan tiba masanya mereka yang mandul ini 
mengatakan dirinya berbahagia karena kemandulannya dan bersuka cita 
karena tidak mengasuh anak (Luk 23:29, New Century Version). Atau 
mungkin mereka "berebut" untuk menjadi penuai saja sebab dikatakan 
bahwa yang seorang menabur dan yang lain menuai (Yoh 4:37) dan tuaian 
memang banyak pekerja semandulan dikit (Mat 9:37-38, Luk 10:2). 
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Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa 
yang ditabur orang itu juga akan dituainya (Gal 6:7-8) Akibat dari keman-
dulan dan keinginan untuk memiliki "anak" (pertambahan jumlah anggota 
jemaat) yang sangat kuat ini lahirlah anak diluar rencana Allah dengan 
sifat-sifat "keledai liar" Ismael, anak Hagar Anak-anak yang lahir dari 
program "gereja", bukan tata cara Allah, tetapi cara dan inisiatif manusia 
(Sarai, manusia lama Sara, Kej 16:1-15).

Kondisi diatas digaris bawahi dengan sedikitnya suara "Yohanes Pembap-
tis" yang berseru-seru dipadang gurun, gereja Tuhan seakan dibungkam 
dengan segala macam tekanan dari luar dan dari dalam. Isu berbau SARA 
telah membelenggu gerak dari pekabaran Injil, pertumbuhan (pembangun-
an) sarana gereja terhambat, persekutuan doa dirumah dan kebangunan 
rohani dilapangan-lapangan dipersulit, penyebaran traktat dibatasi untuk 
kalangan sendiri, serta banyak alasan lain telah "membungkam" suara 
padang gurun itu. Sehingga suasana padang gurun yang kering itu melanda
gereja Tuhan, bahkan suasana gerutu dan kelelahan menglkutinya. Semen-
tara dari dalam, segala macam peraturan denominasi yang ada menjadikan 
keterbatasan pelayanan bagi setiap orang percaya khususnya terhadap 
beberapa sakramen yang ada (sebagai contoh: baptisan, perjamuan kudus)
Keterbatasan ini menjadi lebih parah karena adanya anggapan bahwa "ke-
benaran" hanya keluar dari "mimbar" penyampaian firman oleh "pejabat 
yang berwenang" (pendeta) saja. Bahkan suara "nabi muda" membuat 
cemburu para "nabi tua" bahkan tidak sedikit akhirnya yang tua "menam-
par" dan mencelakakan yang muda (1 Raj 13, 1 Raj 22:24).

Pada masa dimana kehadiran ahli Taurat dan Farisi menguasai tata ibadah 
yang berlangsung di Israel, kandungan Elisabet dibuka oleh Allah sesuai 
dengan hasil doa yang telah dinaikkan kepada Allah, demikian pula pada 
hari-hari terakhir ini (khususnya dinegeri tercinta Indonesia) telah terjadi 
sebuah gerakan Roh yang luar biasa tidak hanya dikalangan orang percaya 
tetapi secara nasional terlihat bahwa "kandungan" untuk kehamilan rohani 
itu telah dibuka oleh Tuhan melalui Undang-Undang no.9 tahun 1998 yang 
muncakup Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum (KMP-
DU) yang secara resmi telah diundangkan pada tanggal 26 Oktober 1998 
lalu. Mengutip pernyataan Kapolri Letjen Pol Drs Roesmanhadi yang dimuat 
pada harian Jawa Post 28 Oktober 1998, beliau menegaskan bahwa:

UU yang baru disyahkan di DPR tersebut tak membuat warga negara 
kehilangan haknya dalam menyampaikan pendapat. Sebaliknya, UU itu 
justru memberikan kesempatan yang cukup luas kepada setiap warga 
negara untuk menyampaikan pendapatnya. "Karena itu, siapa saja yang 
menghambat penyampaian pendapat itu bisa diancam hukuman maksimal 
satu tahun. Termasuk aparat kepolisian, kalau menghalang-halangi orang 
menyampaikan pendapat, bisa dikenai sanksi, "kata Kapolri dalam jumpa 
persnya di MABES polri kemarin (27 Oktober 1998, red)". Seperti yang 
tercantum dalam pasal 9 UU Penyampaian Pendapat itu, bentuk penyam-
paian pendapat dimuka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa, 

-19-



pawai, rapat umum, dan mimbar bebas.

Semua bentuk penyampaian pendapat tersebut dapat dilaksanakan 
ditempat terbuka untuk umum. Semua penyampaian pendapat dimuka 
umum itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri, kata Roesman-
hadi, selambat-lambatnya, pemberitahuan itu telah diterima Polri setempat 
3x24 jam sebelum kegiatan dimulai. Pemberitahuan secara tertulis tidak 
berlaku bagi kegiatan ilmiah dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Sungguh hal diatas merupakan jawaban doa yang luar biasa, "pintu" kem-
andulan dibuka oleh Tuhan, sekaranglah waktunya menabur benih itu. Seb-
agai gereja Tuhan akhir jaman layaknya orang percaya segera "mengand-
ung" untuk melahirkan (berbuah) sebuah generasi baru bagi Tuhan. Secara 
pribadi, setiap orang percaya dikehendaki oleh Allah untuk dapat berbuah.

1. Buah pertobatan, seiring dengan berbaliknya pandangan hidup kepada 
Tuhan (Luk 3:8, 15:17-24)

2. Buah kebaikan, sebagai anak terang (Yoh 1:4-13, Ef 5:8-11, Kol 1:10)
3. Buah bahasa baru, dalam bentuk ucapan yang mempermuliakan nama 

Tuhan seiring 
hadirnya Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya (Kis 2:7-11, 14, 

Ibr 13:15, II Tim 4:2, I Ptr 4:11)
4. Buah Roh, sebagai hasil kehidupan bersama dengan Roh (I Kor 6:16-17,

Gal 5:16, 22:26).
5. Buah kebenaran, sebagai hasil pertumbuhan Firman (benih kebenaran) 

yang ditaburkan pada tanah yang baik, menghasilkan kebenaran dalam 
kehidupan yang kemudian ditaburkan kembali (Mat 13:8, Ef 6:15, Yak 
3:18).

Melihat kembali fungsi Imamat rajani adalah untuk memberitakan perbu-
atan-perbuatan besar dari Allah kita sebagai manifestasi terhadap amanat 
agung (I Ptr 2:9-10, Mat 28:19-20, Rom 10:14-15), maka seluruh orang 
percaya yang terhisapkan dalam jemaat anak-anak sulung (Ibr 12:23; Yak 
1:18, II Tim 2:21) yang ada di Indonesia harus segera memberi respon 
positif terhadap tanda-tanda jaman ini. Pintu itu sudah dibuka oleh Allah, 
tidak seorangpun dapat menutupnya kembali (Yes 22:22, Why 37). Sasaran
Allah sangat jelas, bahwa harus muncul sebuah generasi yang layak untuk 
menyambut kedatangan-Nya (II Ptr 3:9-15), sebagai tubuh yang tak ber-
cacat atau berkerut atau yang serupa itu (Ef 5:27). Suara padang gurun 
harus dikumandangkan, membawa banyak orang menjadi percaya kepada 
Tuhan tanpa memperdulikan lagi "kepemilikannya" tepat seperti apa yang 
telah didoakan oleh Yesus Kristus (Yoh 17:14-21), karena mereka secara 
mutlak menyadari bahwa semua buah yang dihasilkan adalah dari Dia, oleh 
Dia dan untuk Dia (Yoh 1:3, Rom 11:36), pertobatan harus terjadi, sampai 
jumlah yang dikehendaki Tuhan terpenuhi (Rom 11:25), sama seperti 
kebutuhan untuk membangun kemah suci, Musa menghentikan 
persembahan khusus bagi tempat kudus itu (Kel 36:6-7), demikian pula 
tubuh itu harus tampil sempurna. Terkait dengan buah sebagai hasil benih 
yang ditabur, YESUS BERKATA:
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"Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar" (Mat 13:8-9) apa yang 
dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, Why 2:7, 11, 17, 29, 3:6, 13, 
22. Amin!!!

Angin Puyuh diredakan

"... Marilah kita bertolak keseberang danau". Lalu bertolaklah mereka. 
Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong
turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan 
mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridNya 
membangunkan Dia, katanya: "Guru, Guru, kita binasa!" lapun bangun,
lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air 
itupun redah dan danau itu menjadi teduh ..."
Ayat ini mengawali kesaksian kami, yang pada hari Minggu tanggal 10 

Nopember 98 ditempat pelayanan kami Cilember (Bogor), terjadi lawa-
tan Tuhan yang luar biasa. Pada hari itu sekitar jam 14.00 terjadi angin 
puyuh yang sangat dahsyat Angin puyuh ini sudah mulai menerjang 
atau memporak-porandakan semua yang dilewatinya, atap-atap rumah 
berterbangan, pohon-pohon besar mulai roboh dan angin puyuh ini 
semakin lama semakin kuat dan sangat menakutkan. Terbukti gudang 
yang berjarak beberapa puluh meter dari tempat tinggal kami terangkat
beserta atap-atapnya. Tidak ada tanda-tanda angin ini berhenti. Melihat
kejadian ini kami para hamba-hamba Tuhan yang ada berdoa dengan 
berbahasa Roh dan dengan kuasa Allah kami memerintahkan angin ini 
untuk tidak menerjang tempat tinggal kami Jarak antara rumah kami 
dengan angin puyuh ini tinggal 50 meter didepan. Disaat nama Tuhan 
Yesus diteriakkan dengan cepat angin puyuh yang tadinya sangat dah-
syat itu hilang dan benar-benar hilang didepan kami, angin puyuh yang 
seharusnya menerjang rumah kami akhirnya hilang dan dengan cepat 
pula muncul jauh dibelakang rumah kami, Haleluya, terpujilah Tuhan!!!
Kami sadar kalau sebenarnya rumah kami dilompati oleh angin puyuh 

itu, sebab sedikit-sedikit kami sempat merasakan hembusannya, itupun
sempat menghancurkan kaca jendala. Kalau bukan Tuhan yang meno-
long pasti keadaan kami tidak akan berbeda dengan rumah-rumah yang
ada disekeliling kami. Jadi angin itu terus berlanjut memporak-poran-
dakan daerah-daerah yang dilewatinya, hanya tempat kami yang sela-
mat dari ganasnya angin puyuh, sebab Tuhan yang meredakan angin 
ribut, Tuhan yang sama pula meredakan angin puyuh. Haleluya, nama 
Tuhan Yesus ditinggikan. Amin!!!
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Info Acara 

Peserta PLHK saat 
menerima session 
kelepasan dan Tuhan 
menjamah mereka 
dengan dahsyat dan 
mereka bebas dari 
segala ikatan dosa.

Mengingat kegerakan & waktu Tuhan yang semakin dekat, 
sangatlah dibutuhkan pengerja-pengerjaNya yaitu hamba-hamba 
Tuhan yang siap pakai untuk menggarap ladang Tuhan yang sudah 
menguning dan siap dituai. Melihat kebutuhan ini pada tgl 11 Nov 
1998 di PD YPI "Jalan Suci" Lawang diadakan acara program 
tahunan yaitu PLHK (Program Latihan Hamba Kristus) yang ke XI. 
PLHK ini diakhiri sampai tgl 9 Des 1998 dan peserta yang mengikuti 
ada 28 orang, mereka datang dari berbagai kota di pulau Jawa dan 
luar Jawa dan dari latar belakang yang berbeda. Mereka banyak 
terlibat dengan barang-barang maksiat seperti putauw, obat-obat 
terlarang, pemabuk berat, tetapi itu semua hanya tipu muslihat iblis
yang berusaha menghancurkan Anak-anak Allah. Setelah menerima 
lawatan Tuhan melalui session yang disampaikan, sekarang wajah 
mereka tidak seperti pada waktu mereka datang, mereka penuh 
dengan sukacita sorga karena kasih Allah yang begitu besar Tuhan 
sanggup memulihkan kehidupan Anak-anakNya yang selama ini 
terhilang dan mereka dipersiapkan untuk menjadi hambaNya yang 
militan. Haleluya!!!

"Biarlah Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan"
Rom 12:11b
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Info Pelayanan

BERITA MISI
Pada saat di putuskan bahwa 

acara PPS (Pertemuan Pendoa 
Syafaat) Tubuh Kristus lokal 
Biak adalah sebagai penye-
lenggara acara tersebut, pem-
bangunan fisik (Gedung Ibadah)
Persekutuan doa Tubuh Kristus 
Lokal Biak baru 50% disele-
saikan sehingga menjadi 
prioritas utama bagi Tua-Tua 

dan Pengurus Cabang YPI "Jalan Suci" Biak Numfor serta seluruh umat 
Tuhan untuk dapat menyelesaikan pembangunan 50% sisanya. Ini 
menjadi beban sekaligus mendorong Tua-Tua dan umat Tuhan masuk 
dalam doa dan puasa mencari wajah Tuhan, sehingga menjelang hari-
hari pelaksanaannya Tuhan dapat bekerja dengan dahsyat ditengah-
tengah kami dengan men-curah berkat yang berkelimpahan datang dari
berbagai pihak baik dari pemerintah Daerah Biak Numfor sipil maupun 
ABRI, pengusaha bahkan perorangan.
Saat-saat hari pelaksanaan tiba bangunan dapat diselesaikan dengan 

baik dan menghabiskan biaya sebesar 50 juta rupiah. Firman Tuhan 
dalam Mzm 127:1 selain penyelesaian gedung ibadah panitia pelaksana 
PPS berserta Tua-Tua dan umat Tuhan juga menyiapkan berbagai kegi-
atan terutama upaya dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan acara 
PPS tersebut. Awalnya dana yang direncanakan oleh panitia untuk acara
PPS se-IRJA di Biak sebesar 25 juta rupiah namun berkat kesatuan 
yang dibina diantara Tua-Tua dan seluruh umat Tuhan sehingga berkat 
Tuhan melampaui target jadi 30 juta rupiah. Selain uang, panitia juga 
menerima bahan-bahan bangunan dan 9 bahan pokok dari berbagai 
pihak. Acara PPS se-IRJA di Biak ini bagi kami bukan semata-mata mer-
upakan program Daerah YPI "jalan Suci" IRJA tetapi yang paling utama 
adalah kehendak Tuhan Yesus Kristus demi pekerjaan pembangunan 
Tubuh Kristus di Biak dapat berkembang dan bertumbuh seperti Dae-
rah-daerah lain di IRJA. Sebab lewat PPS ini para pendoa-pendoa dari 
seluruh bumi Cendrawasih dapat berkumpul untuk mendoakan pekerjan
Tuhan, di IRJA terutama pembangunan Tubuh Kristus di Pulau Biak dan 
sekitarnya, Puji Tuhan.
Thema PPS di Biak "DATANGLAH KEPADA BATU YANG HIDUP ITU" (1 

Ptr 2:4; Mat 16:18; Yes 28:16)
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TUHAN MENGAUM DARI SION 
YOEL 3:16

Hai... Kawula muda diseluruh tanah air Indonesia bagi kamoe-kamoe yg 
pengen menikmati hadirat Tuhan yg indah dan suasana ibadah yg meriah 
dateng aje ke acara ini!!!

YOUTH CAMP '99

Hari : Senin s.d Kamis 
Tgi : 18 s,d·21 Jan 1999
Tempat : Grha Arauna (LBTC)

Jl. Siamet Riadi 48-50 Lawang 
Telp : (0341) 426321-423461
Fax : (0341) 427144
Bangsa Indonesia membutuhkan kamoe yang sudah diperbaharui 

dalam kasih Yesus Kristus. Ok!!!

X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Formulir Pendaftaran

Nama  : . . . . . . . . . . . . . . . .  l/p
Umur   :  . . . . . . . . . . . . . . . .
Alamat  :  . . . . . . . . . . . . . . . .
Gereja/P.Doa :  . . . . . . . . . . . . . . . .

Mengetahui
Gembala Sidang    Tanda tangan

(____________)  (____________)

Nb: Formulir ini bisa diperbanyak.
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