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Doa Yesus
Pdt Kornelius Darto S.

Pada waktu itu murid-murid Yesus bertanya kepadaNya "Bagaimana 
rupa Bapa kita itu?" dan Yesus menjawabnya. "Sebagalmana kamu 
melihat Aku, maka kamu sudah melihat Bapa. "Sebagaimana Bapa 
mengutus Aku demikian juga Aku mengutus kamu." Yah 17:17-26 
Dikatakan dalam doa Yesus sebelumnya, merupakan doa kesatuan bagi 
umatNya, bagi muridNya bahkan bagi generasi yang berikutnya se-
sudah murid-muridNya, dan dikatakan disini bahwa supaya dunia 
mengenal Aku (Yesus). Disini kita melihat Tuhan mengatakan, se-
bagaimana Bapa mengutus Aku, demikian juga Aku mengutus kamu 
Kalau saudara per-hatikan, maka sama seperti yang dikatakan Yesus 
"Sebagaimana kamu sudah melihat Aku, maka kamu melihat Bapa itu."

Dunia sekarang sedang menunggu jawaban dari umatNya yaitu kita 
orang-orang yang sudah percaya pada Kristus yang sudah mengambil 
bagian dalam iman Kristiani kepada Dia. Apakah kita dapat memberi 
jawaban seperti yang dicetuskan Tuhan Yesus kepada murid-muridNya? 
"Sebagaimana kamu melihat Aku, maka kamu sudah melihat Bapa." 
Dan seharusnya kita sebagai murid atau pengikut atau pengabdi Kristus
dapat mengatakan hal yang sama seperti yang Tuhan Yesus katakan 
tadi. Inilah kesempurnaan yang Tuhan kerjakan, sebagaimana Ia 
berkata: "Umat yang telah Kubentuk bagiKu, akan memberitakan 
kemahsyuranKu" Yes 43:21 Dunia akan mengenal Yesus jikalau Yesus 
dapat dinyatakandalam pribadi setiap orang-orang percaya. Mereka 
akan mengenal Yesus dengan kepri-badianNya melalui umat/orang yang
percaya kepadaNya yang dinyatakan sebagai wakil Kristus di dunia ini. 
Oleh karena itu tidak dapat diingkari kalau Tuhan sedang bekerja 
dimana-mana tempat, kita telah melihat kegagalan manusia dari segala
usaha yang dikerjakan untuk mencapai tujuan ini, tetapi seringkali 
manusia hanya ingin membangun dirinya sendiri bukan untuk 
kemuliaan yang dikatakan oleh Yesus. "Dan Aku telah memberikan 
kemuliaan kepada mereka yang Engkau benkan kepadaKu, supaya 
mereka menjadi satu sama seperti kita satu adanya." Yoh 17:22

Jadi ini adalah merupakan satu beban dan Tuhan Yesus yang dinya-
takan kepada umatNya, bukan hanya merupakan kesatuan secara semu
dan bukan hanya kesatuan secara organisasi saja tetapi yang terutama 
kesatuan hati, iman didalam Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu sebabnya 
salah satu ayat menga-takan, "Serigala ada lubangnya dan burung ada 
sarangnya, tetapi Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan 
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kepala." Oleh karena apa? Karena ternyata "TUBUH KRISTUS" masih 
terpecah-pecah. Ada bagian-baglan yang menjadi tangan ada yang menjadi
kaki dan ada yang menjadi bagian tubuh lainnya dan mereka hidup 
menurut bagian mereka masing-masing. Sebelum ada kesatuan dalam 
anggota tubuhNya didunia ini. maka dunia tidak akan melihat Yesus yang 
sebenarnya didalam kehidupan kita sekalian. Itu sebabnya kita perlu 
menyediakan hati kita, karena inilah tujuan Tuhan yang terakhir dari segala 
apa yang sedang ia kerjakan.

Pada waktu Adam diciptakan, Allah berkata: "Biarlah kita ciptakan 
manusia yang sesuai dengan peta dan teladan kita." Kej. 1:26. Semua 
otoritas dan kemuliaan Tuhan telah diberikan kepada Adam, tetapi kita lihat
akibat dari pelanggaran Adam, kemuliaan itu telah dirusak sehingga harus 
ada pembaharuan lagi, karena ternyata gambaran yang ingin Tuhan nyata-
kan itu telah dibatalkan melalui pelanggaran yang telah dilakukan Adam. 
Tetapi kita lihat walaupun demikian Tuhan mempunyai satu kenyataan cinta 
kasih yang tak terbatas, dimana dengan usaha yang diberikan Tuhan 
melalui utusanNya, Dia ingin mengembalikan manusia kepada kemuliaan-
Nya Rom 3:23 "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilan-
gan kemuliaan Allah,..." sehingga jatuh dalam dosa dan akibat dosa ialah 
maut, oleh karena itu citra yang mulia ini ingin Tuhan kembalikan lagi. 
Ternyata doa Tuhan Yesus sebagaimana Ia katakan: "Dia telah menyatakan 
kemuliaan, kepenuhan Dia pada kita, dan ternyata kita melihat disini dari 
jaman ke jaman, dari generasi ke generasi Tuhan tetap ingin membuktikan 
diriNya. Ibr. 2:16. TL dikatakan: "Bukan kepada malaikat, bukan kepada 
mahkluk-mahkluk yang lain Tuhan ingin menyatakan kehidupanNya, kepada
manusialah Tuhan mau menyatakan kemuliaanNya itu. "Itu sebabnya Tuhan
telah turun menyatakan dinNya, Tuhan masih ingin rencana ini menjadi 
kenyataan dalam kehidupan kita yaitu menuju kesempurnaan Tubuh Kristus
Ini adalah suatu visi/pan-dangan yang Tuhan sedang kerjakan kepada sem-
ua umatNya. Tidak terbatas hanya kepada kelompok tertentu saja. Perlu 
kita menyadari tujuan Tuhan dalam hidup kita, sudah masanya kita dapat 
menjadi jawaban bagi dunia yang saat ini sedang dalam keadaan krisis.

Kalau iblis berusaha kerja keras memakai alat-alatnya dengan segala 
keadaan yang terjadi dan keadan moralitas yang merosot diantara umat 
manusia, bahkan tidak sedikit ada diantara umat Kristen, tetapi Tuhan 
masih mempunyai satu tujuan yang mulia Dimana Dia ingin menyatakan 
kesatuan umatNya untuk mewakili diriNya sehingga dengan demikian 
seperti yang dikatakan "Sebagalmana kamu melihat Aku, maka kamu sudah
melihat Bapa "Sebagaimana kamu telah melihat kami (TubuhNya) kamu 
sudah melihat Yesus dalam diriku Paulus mengatakan: "Hidupku bukannya 
aku lagi tapi Kristus yang hidup dalamku." Gal 2:20. Semua rencana yang 
hanya ingin mem-bangun untuk kepentingan kelompok atau organisasinya 
pasti akan digagalkan oleh Tuhan. Tetapi setiap pembangunan yang diarah-
kan untuk membangun kesatuan Tubuh Kristus, Allah akan menyetujui 
bahkan Allah akan membela dan menyempurnakannya. Itu sebabnya kita
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merasa kasihan kepada Allah dimana Dia sebagai kepala dari TubuhNya 
tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan KepalaNya, sehingga seperti 
serigala lebih baik nasibnya karena mempunyai lubang dan burung mem-
punyai sarang, tetapi saudara bayangkan bagaimana Kristus bisa mele-
takkan KepalaNya diantara sekian anggota tubuhNya yang masih terpecah-
pecah?

Kita tidak hanya berteriak "Kesatuan ..... kesatuan ..." Dan berusaha 
dengan cara lama/biasa mengenai kesatuan, tetapi biarlah masing-masing 
mulai berdoa kepada Tuhan ... "mulailah kesatuan itu didalam hati saya ... 
"mulailah hal itu sekarang, mulailah dalam kehidupanmu dan juga kumulai 
dalam kehi-dupanku ....." dengan demikian akan mulai terwujud kesatuan 
itu. Kalau dengan cara organisasi, sekalipun itu tidak akan mungkin tercapai
kesatuan tetapi kalau Tuhan yang mengerjakan kesempurnaan kesatuan 
TubuhNya, maka dunia akan melihat bahwa Yesus ada dalam diri kita, 
karena kita sudah menjadi satu didalam Dia, Ef 1.18-23. Kita lihat didalam 
ayat tersebut, bahwa kepenuhan Dia akan dinyatakan pada tubuhNya / 
jemaatNya, bukan hanya kepada jemaat tertentu atau golongan atau 
organisasi tertentu, tetapi kepada orang-orang yang sudah dipanggil masuk
dalam kesatuanNya sehingga kita melihat kepenuhan Dia akan memenuhi 
segala sesuatu.

Ternyata Tuhan Yesus rela mengerjakan semua pekerjaanNya, merelakan 
diriNya, ketaatanNya melalui penderitaanNya, kesengsaraanNya, kematian-
Nya sampai pada akhirnya mati di kayu salib mengalahkan semua musuh-
nya dibawah kakiNya dan dikatakan "semua dikerjakan untuk kepenuhan 
Tubuh Kristus." Supaya semua mengerti, mata hati kita menjadi terang 
melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam panggilanNyadalam kehi-
dupan kita. Kalau saudara sudah dipanggil untuk percaya lalu saudara 
bertobat, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus dan mengalami karunia-karunia 
Roh, seringkali sesudah itu tidak tahu mau kemana lagi?? Sebenarnya 
Tuhan ingin saudara mengalami kepenuhanNya , sekalipun Yesus sudah 
mengalahkan semuanya, tetapi Tuhan mengatakan kepenuhan yang terak-
hir yaitu akan diwakili oleh tubuhNya. Kepala itu tidak akan dapat menya-
takan kemuliaanNya sebelum Kepala itu dipersatukan dengan TubuhNya.

Selama kita membenarkan kelompok doa kita, organisasi, gereja kita, 
selama itu juga Kristus tidak akan dapat dilihat dalam diri kita. Oleh karena 
itu Tuhan memanggil kita untuk menjadi wakil dari Kristus didalam dunia 
ini, saudara tidak cukup hanya menerima berkat rohani dan jasmani yang 
kita terima, pengalaman melalui karunia-karunia Roh yang kita terima 
dalam kehidupan kita, tetapi lebih dari-pada itu Tuhan ingin membawa kita 
kepada kepenuhanNya. Sekarang bukan masanya lagi orang secara pribadi 
yang akan dinyatakan kepada dunia, bukan hanya hamba Tuhan tertentu 
yang dipakai Tuhan tetapi seluruh anggota TubuhNya akan dipakai untuk 
menjadi teladan bagi dunia.

Bersambung ke hal 9
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Allah memanggil INDONESIAAllah memanggil INDONESIA
Menurut keterangan yang kami peroleh dari US center for world 

mission di Pasadena-California Amerika Serikat, bahwa lebih dari 80% 
penduduk dunia yang bukan agama Kristen masih memerlukan pen-
ginjilan-penginjilan yang rela "menyebrang" perbatasan-perbatasan 
kebudayaan, belajar bahasa lain dan bahasanya sendiri dan menyesu-
aikan diri dengan adat istiadat. Sebab lebih dari tiga (3) milyar manusia
yang belum pernah di injili dan belum ada gereja diantara mereka.

Pada saat ini didunia kita ada dua ratus dua puluh negara tetapi perb-
atasan-perbatasannya merupakan hasil keputusan kolonialisme Barat. 
Di dalam negara-negara itu masih banyak lagi golongan-golongan dan 
kelompok-kelompok dibagi dan digolongkan menurut agama suku 
bangsa dan kewarga-negaraan. Lain dari itu masih banyak kelompok-
kelompok yang mempunyai persamaan sosiologis. Diperkir-akan bahwa 
pada masa ini masih ada kurang lebih 20.000 kelompok yang tersem-
bunyi bagi injil. Dengan kata lain kelompok-kelompok itu belum di injili 
dan belum ada gereja di daerah mereka. Tugas utama umat Tuhan pada
zaman ini, bukan saja untuk menginjili setiap orang, tetapi juga untuk 
mendirikan suatu jemaat di tengah-tengah mereka. Jemaat atau gereja 
("Tubuh Kristus") Mempunyai potensi dan tanggung jawab menginjili 
kelompok atau dunia yang belum pernah mendengar injil.

Menurut pendapat dua ahli Misi dalam bukunya "Unreached Peoples" 
20.000 kelompok manusia tertentu jumlahnya kurang lebih tiga seper-
empat penduduk dunia ini atau 3 milyard manusia. Hal ini merupakan 
tantangan terbesar dan prioritas utama kepada gereja-gereja pada 
masa kini. Dr. Wagner dan Dr Dayton menyatakan bahwa dalam pelak-
sanaan tugas yang luar biasa besarnya ini. maka diperlukan 100.000 
penginjil atau missionary baru. Kami yakin dan percaya bahwa kebany-
akan penginjil atau missionary ini harus datang dari negara-negara 
yang merupakan "dunia ketiga" yaitu negara-negara yang sedang 
berkembang, oleh kerena kebanyakan dari 20.000 kelompok manusia 
itu juga ter-dapat dalam "dunia ketiga".

Zaman misi atau zaman penginjilan untuk "dunia ke tiga" itu baru mulai. 
Allah memanggil Indonesia untuk mengambil peranan penting dalam peng-
injilan dunia ini. Apa sebabnya? Karena Allah tidak berkenan seorangpun 
binasa melainkan supaya semua orang datang bertobat 2Pet 3:9; 1Tim 2:4.

Setelah kami melayani di Irian Jaya dan Jawa selama dua puluh tiga tahun
sebagai seorang missionary, maka kami mengambil kesempatan ini untuk 
menantang Indonesia mengutus missionary keluar daerahnya sendiri.
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Sudah cukup banyak penginjil atau missionary ke luar daerahnya misalnya 
dari Jepang dan Korea Allah memanggil Indonesia sekarang ini untuk 
mengambil suatu sikap serius terhadap amanat Agung Tuhan Yesus Kristus 
yang terdapat dalam injil Mat 28:19.

Lebih banyak orang Kristen di Indonesia daripada negara-negara lain di 
Asia ini. Roh Allah sedang bekerja di Indonesia secara luar biasa dan hal itu 
mendapat perhatian dari seluruh dunia. Apa yang rasul Paulus katakan pada
sidang Jemaat di Roma juga berlaku untuk Indonesia "Aku mengucap 
syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah 
tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia" Rom 1:8. Banyak jiwa 
yang bertobat, banyak gereja baru didirikan, banyak muda-mudi menyerah-
kan diri kepada Tuhan. Ribuan muda-mudi berada di sekolah Alkitab / 
Theologia sedang dipersiapkan menjadi hamba-hamba Tuhan. Gereja 
Kristus di Indonesia adalah juga merupakan gereja yang terkaya di Asia.

Firman Allah bekata Setiap orang yang kepadanya diberi banyak dari 
padanya akan dituntut banyak dan kepada siapa yang banyak dipercayakan,
dari padanya akan lebih banyak lagi di tuntut Luk 12:48 Allah menutut 
penginjil/missionary dari Indonesia, Allah memanggil Indonesia menginjili 
generasi kita masa kini. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan 
Yesus Kristus satu-satunya Juru Selamat dunia "Dan keselamatan tidak ada 
di dalam siapapun juga selain di dalam Dia sebab di bawah kolong langit ini 
tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehNya kita 
dapat diselamatkan" (Kis 4:12).

Tuhan Allah telah menelapkan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat sebagai 
satu-satunya pengantara untuk memperdamaikan manusia dengan Dia. 
"Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia menjadi pengantara antara Allah dan
manusia Kristus Yesus 1 Tim 2:5. Kemudian Allah juga menetapkan siapa 
saja yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Rom 10:12-13.

Selanjutnya Tuhan memberikan empatpertanyaan kepada gereja Kristus di
Indonesia. Istilah Gereja Kristus yang kami maksudkan disini adalah semua 
orang yang percaya, semua anak-anak Tuhan. Rom 10:14-15.

Dalam pelaksanaan penginjilan dunia ini maka yang mengutus sama 
pentingnya dengan yang diutus. Yang mengutus adalah je-maat-jemaat 
yang bertanggung jawab penuh atas mereka yang diutusnya. Bertanggung 
jawab berarti mendoakan mereka yang telah menyerahkan diri untuk 
diutus. Jemaat yang bertanggung jawab adalah jemaat yang memikirkan 
pembiayaan yang dibuluhkan untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan 
yang akan diutus. Jemaat yang mengutus juga ber-tanggung jawab atas 
biaya hidup hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan itujuga memerlukan kendaraan
dan peralatan untuk melaksanakan tugasnya sebagai missionary/penginjil. 
Semuanya itu dipikirkan oleh mereka yang mengutus.

Tuhan Allah memanggil Indonesia untuk mengutus penginjil-penginjil ke 
luar negeri. Kami percaya bahwa Indonesia, sanggup mengutus ribuan 
missionary keseluruh dunia. Sekarang ini adalah musim menuai.

bersambung ke hal 8 -5-



AMANAT ALLAH PADA  MANUSIA PERTAMA

Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman pada mereka "beranak 
cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukanlah itu, 
berkuasalah atas ikan di laut dan burung-burung diudara dan atas 
segala binatang yang merayap didarat." Kej 1:28.

I. Setelah Allah memberkati 
manusia yang diciptakan menurut 
gambar dan citraNya lalu Allah me-
mberi amanat atau hukum yang 
sangat sederhana yaitu berbunyi 
"beranak cuculah". Hukum beranak
cucu adalah hukum suami-istri 
atau hukum perkawinan. Allah sen-
diri yang mendirikan lembaga per-
nlkahan itu dan bukan manusia 
Apa sebabnya? Allah memiliki mak-
sud yang mulia dalam pernlkahan 
itu, Allah menanam program didal-
amnya yaitu supaya ada keturunan
ilahi, saling mengasihi Mal 2:14-
16. Allah tidak senang ada ingkar 
janji antara suami-istri, dalam hu-
kum beranak-cucu Allah ingin ada 
keturunan Ilahi dan Allah paling

benci perceraian, karena perceraian adalah alat Iblis untuk merusak 
program Allah yang ditanam dalam pernikahan Maka penulis kitab 
Ibrani berpesan supaya jangan mencemarkan tempat tidur, karena 
tempat tidur adalah tempatnya hukum beranak-cucu Ibr 1:34. Meng-
hargai terhadap perkawinan adalah yang dikehendaki Allah, jangan 
sampai iblis ma-suk atau kita memberi peluang sehingga hukum ber-
anak-cucu jadi rusak karena kita akan bertang-gung-jawab dihadapan 
Allah. Mat 19:4-6 "Apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan..." 
Pernikahan itu adalah kepunyaan Allah dan diatur dengan rapi yang 
pertama Kristus. Bapak atau suami, Istri. Anak. Dalam keluarga kalau 
salah susunan akan terjadi hal-hal yang kurang baik, harus laki-laki ya-
ng menjadi kepala keluarga Ef 5:22-33. Susunan ini tidak perlu dirubah 
karena kalau berubah ada resikonya contoh Kej 3:1-7. Hawa sedang 
sendirian tidak bersama Adam suaminya lalu Hawa diajak musyawarah 
oleh iblis yang dibahas adalah mengenai pohon dan buahnya yang 
dilarang Tuhan Didalam musyawarah itu Hawa sudah mengambil 
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keputusan yaitu makan buah yang dilarang Tuhan dan keputusan ini juga 
dibenkan kepada Adam suaminya, maka jatuhlah manusia ke dalam dosa, 
iblis berhasil memutarbalikkan susunan rumah tangga dan pernikahan itu 
rusak dan sampai hari ini iblis juga tidak tinggal diam, dia ingin merusak 
hukum beranak-cucu. Tetapi Allah tidak pernah gagal sebab perkawinan itu 
besar rahasianya seperti Kristus terhadap jemaatNya. Ef 5:32

II. Hukum yang kedua juga sangat sederhana dan tidak bisa kita pisah-
pisahkan yaitu "... Dan bertambah banyak..." Allah punya program pada 
perkawinan yang diberikan pada manusia yaitu tentang perkembangan atau
pertambahan. jadi perkembangan rumah tangga, gereja, daerah dan juga 
bangsa melalui hukum perkawinan adalah sifatnya alami dan dikehendaki 
Allah. Hukum ini harus ada kelahiran, pemeliharaan dan penjagaan dalam 
arti melibatkan banyak orang yang saling mengasihi dan memahi perintah 
Allah yaitu bertambah banyak, berkembang dan lestari. Tetapi iblis tidak 
senang kalau ada perkembangan, bukti Kej 4:8 dimana iblis masuk dalam 
diri Kain dan membunuh adiknya Habel akhirnya per-tumbuhan itu berku-
rang oleh karena dicekaliblis. Banyak dalam Alkitab bagaimana iblis mem-
punyai niat busuk ingin menyetop perkembangan itu Contoh pada jaman 
Musa Kel 1; Kel2, jaman nabi Elia Raj 2:19-22. Jaman Tuhan Yesus Mat 
2:16-18 Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa iblis tidak senang kalau ada 
perke-mbangan sampai hari ini dlmana-mana ada pengguguran bayi melalui
cara-cara yang sadis dengan alasan manusiawi yang pada hakekatnya 
melawan firman Allah sebab sejak semula Allah mempunyai tujuan dalam 
hukum perkawinan yaitu adanya perkembangan atau pertambahan.

III. Hukum ketiga dalam perkawinan adalah "... penuhilah bumi..." Apa 
yang dikatakan Allah pasti terjadi, iblis memang berhasil menghalangi 
program Allah tetapi sasaran Allah tidak bisa dihalang-halangi, iblis harus 
kalah dan sudah dlkalahkan melalui darah domba Allah yang mati diatas 
kayu salib. Bukan hanya bumi ini yang harus dipenuhi tetapi bumi yang 
baru yaitu didalam Kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus dipenuhi oleh 
orang-orang kudus yang lahir bukan dari darah dan daging melainkan lahir 
kembali melalui air dan roh Yoh 3:5-6. Inilah yang disebut keturunan ilahi 
Paulus mengatakan pada jemaat di Efesus rahasia ini besar dan iblis tidak 
tahu mengenai kelahiran baru dalam Kristus sebab ini rahasia Allah, tetapi 
dinyatakan pada manusia yang percaya supaya menjadi anak-anak Allah 
yang hidup Yoh 1:12. Ini sasaran Allah dan tidak mungkin gagal, semua ini 
pasti terjadi dan Allah tahu iblis akan berusaha mencoba menghalang-
halangi, sekali lagi kita pasti menang bersama Kristus sebab Allah memberi 
kuasa pada manusia antara lain.

1. Kuasa atas ikan-ikan dilaut
Yaitu roh-roh yang mengusai laut, ikan gambaran dari manusia yang 

dipakai iblis untuk merusak kehidupan, iblis ini akan muncul dari dasar laut 
Why 13:1-10. Ular naga ini yang merusak pernikahan Adam dan Hawa serta
menipu dimana-mana, tetapi firman Tuhan mengatakan taklukkan ikan-ikan
dilaut. Kita punya kuasa atas laut dengan darah domba Allah.
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2. Burung-burung diudara.

Bukankah lawan kita adalah roh-roh diudara yang kerjanya merusak 
manusia. Rumah tangga Ayub dirusak iblis, anak-anaknya dibunuh, 
hartanya dirampas, penyakit ditimpakan, istrinya meninggalkan Ayub 
bahkan diperintahkan untuk mengutuk Allahnya Ini bukti pekerjaan 
iblis, iblis juga masuk ke hati anak-anak Lot sehingga Lot diperkosa 
anak-anaknya perempuan Ef 6:12. Kita melawan roh-roh diudara 
dengan kuasa yang Tuhan berikan pada kita.

3. Segala binatang yang merayap dibumi

Melawan roh Iblis dibumi yaitu roh yang menghancurkan manusia 
dimana-mana Naga yang keluar dari bumi 13:11-18 ini anti Kristus. 
Iblis yang sejak dulu menjadi musuh Allah dan merusak manusia yang 
mulia itu, tetapi saat ini kita menang sebab kita punya kuasa Mrk 
16:15-18.

Oleh Pdt. Yoel Pujiono

sambungan dari hal 5

Tuhan Yesus berkata; "Bukankah kamu mengatakan empat bulan lagi 
tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu: Lihatlah 
sekelilingmu dan pandanglah ladang2 yang sudah menguning dan siap 
untuk dituai". Yoh 4:35. Lihatlah sekelilingmu, lihatlah 200.000.000 
kelompok manusia yang tersembunyi bagi injil. Lihatlah lebih dari 3 
milyard manusia yang belum di Injili. Lihatlah Yesus yang telah tersalib 
yang telah menyerahkan diriNya sebagai tebusan bagi semua manusia. 
Lihatlah Yesus yang tidak berkenan seorangpun binasa dan mau supaya
semua orang datang dan bertobat. Lihatlah Yesus yang hidap dan 
melalui penginjil-penginjil Indonesia yang bersedia menyerahkan 
hidupnya sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada
Allah Lihatlah Allah yang Maha Kuasa yang telah menyelamatkan 
saudara, yang telah menghapus segala kesalahan saudara, yang telah 
mengampuni segala dosa saudara. Amin!!!
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Sambungan dari hal 3

Seperti yang kami lihat waktu kami pelayanan di Amerika, disana banyak 
orang terkenal dipakai Tuhan dengan ajaib dan dengan pernyataan-perny-
ataan Tuhan yang luar biasa, tetapi hampir semua orang mengatakan orang
itu membawa kemuliaan bagi dirinya sendiri??? Mereka menjadi terkenal 
dan menjadi orang "besar" bahkan menjadi lebih terkenal daripada Tuhan 
Yesus sendiri Banyak orang tidak sadar dengan keadaan ini, organisasinya 
lebih terkenal dari Tuhan Yesus, seperti Paulus katakan: "Hidupku bukannya
aku lagi tapi Kristus dalamku." Bukan masanya lagi kita mencari ketenaran 
atau membuat kelompok kita menjadi terkenal. tetapi biarlah kita semua 
mempunyai tujuan yang sama yaitu dimana kita ada, disitu kita mem-
perkenalkan Kristus yang ada dalam kehidupan kita semua. 2 Kor 3:18. 
Saudara perhatikan pada ayat tersebut yang mengatakan "kita diubah 
menjadi serupa dengan gambarNya dalam kemuliaan yang semakin besar" 
Kita hidup di duma yang semakin tidak menentu ini, bahkan saya melihat 
amoralitas yang sedang melanda dunia, bahkan banyakjuga diantara umat 
Tuhan, kalau dulu hampir tidak pernah terdengar orang Kristen dipenjara, 
tetapi sekarang kita bisa baca melalui koran atau media yang lain ada orang
Kristen yang masuk penjara karena tindak kriminal atau yang lainnya.

Tetapi ditengah-tengah situasi dunia yang semakin jahat ini. Tuhan sedang
memanggilumatNya untuk dibentuk agar serupa dengan gambarNya. Kalau 
saudara dengar iklan Fuji Colour yang dikatakan bahwa gambarnya lebih 
indah dari warna Demikian juga yang dikatakan firman Tuhan bahwa kita 
akan diubah menjadi serupa dengan gambarNya (hidup kita mencerminkan 
Kristus). Biarpun belum mandi kalau difoto kelihatannya... aduhai...!!! 
Benar dikatakan "lebih indah dari warna aslinya". GambarNya yang 
dinyatakan pada TubuhNya dikatakan dibawa dalam ke-muliaan yang lebih 
besar, setiap orang yang sudah dipilih, dirubah bagi dunia yaitu kita semua 
yang akan mencerminkan Kristus dari dalam diri kita, bahkan lebih daripada
kemuliaan yang ada pada diriNya sendiri. Nabi Hagai mengatakan "bahwa 
rumah yang kemudian kemuliaannya lebih dari yang terdahulu." Yesus 
seolah-olah memberikan kemuliaan sepenuhnya kepada TubuhNya, Dia rela 
menghampakan diriNya supaya kita dapat menyatakan kemuliaanNya.

Dan sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak menyatakan kemuliaanNya 
kepada satu atau dua orang, tetapi pada tubuhnya. Saya ingin menerapkan 
apa yang Tuhan kerjakan ini. Karena Tuhan dan semua anggota tubuhNya, 
Sekarang bukan saatnya Tuhan hanya mem-perkenalkan tangannya atau 
kakinya saja, tetapi ingin memperkenalkan anggota seluruh TubuhNya. Dia 
ingin menyatakan kepenuhanNya dari semua anggota Tubuh Kristus ini. Jadi
inilah yang sebenarnya yang Tuhan katakan/nyatakan kepada kita.

Tuhan Yesus memberkati.

Doa Yesus
bersambung bulan depan edisi 320
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MENDIDIK ANAK BAGI

KRISTUSKRISTUS oleh Jend. William Booth
disadur oleh Martin Bennet

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para orang tua bila 
menginginkan anak-anak kelak menjadi hamba-hamba Allah sejati. 
Saya tidak ingin menyembunyikan fakta bahwa apa yang akan saya 
uraikan pada saudara ini tidak dapat dicapai tanpa kesulitan, perhatian 
dan usaha yang tekun. Bagaimanapun juga tak ada satupun perkara 
yang baik dan besar diperoleh tanpa kesukaran. Saya yakin bahwa 
setiap jam dan usaha yang dilakukan oleh orang tua dengan penuh 
kesabaran, yang dituntut demi tercapainya maksud tersebut akan 
membuahkan hasil yang berkelimpahan apabila mereka berhasil.

HAL-HAL YANG SEHARUSNYA DI-LAKUKAN ORANG TUA:
Ada beberapa hal yang harus anda lakukan bila anda ingln tujuan 

besar ini tercapai yaitu mendidik anak agar mereka mengasihi dan 
melayani Allah dengan hati yang murni.
• Pegang teguh tujuan anda dalam pikiran.
Pandanglah tujuan itu dan bulatkan tekad untuk mencapainya, jangan 

ijinkan keindahan dunia merangsang anda atau iblis menggoda anda 
atau kemudahan, kesenangan dunia membelokkan anda dan tujuan 
anda.
• Percayalah bahwa anda pasti berhasil.
Apa yang anda rindukan telah berhasil dilakukan oleh para orang tua 

dan keberhasilan itu dapat terulang lagi. Jangan takut oleh kegagalan 
orang lain meskipun kegagalan itu banyak terjadi Allah ber-firman. 
"Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada 
masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu." Ams 22:6 
Kita memper-cayai Dia dan kita mendidik anak kita semampu kita, serta
percaya bahwa Dia membuat kita berhasil, berilah pada Allah dan Dia 
akan menolong.
• Jadilah contoh yang kudus.
Ciptakan dan tanamkan dalam hati anda kepastian bahwa anda ingin 

supaya mereka seperti anda.
Setiap hari praktekkanlah kasih yang tidak egois dan kebenaran yang 

anda minta dari mereka.
• Ajarkanlah kepada anak-anak anda kekristenan sejati.
Tanamkan pada mereka untuk mengerti kekristenan sejati, rasa 

kekaguman akan Kristus, jelaskan pada mereka hal kekristenan setelah
mereka mampu menerimanya, dasarilah pengajaran anda dengan 
prinsip dan contoh yang terdapat dalam firman Tuhan.
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• Bantulah anak anda untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang 
anda minta dari mereka adalah benar dan beralasan.
Namun jangan mengabaikan perasaan hati mereka, mereka perlu 

memahami anda dan anda harus dapat mengikuti kemampuan dan 
kecerdasan mereka.
• Anda harus mengikut Kristus setiap hari Kis 17:28.
• Jadikan anak-anak anda lemah lembut, jangan biarkan kekejaman 

masuk dalam hati anak-anak anda.
• Tingkatkan pendidikan anak-anak anda.
• Bersandarlah pada Roh Kudus dan janji Allah.
• Ajarkanlah mereka untuk taat.

II. HAL-HAL YANG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN ORANG TUA.
• Menempatkan hal-hal duniawi yang tidak kekal lebih tinggi daripada 

hal-hal sorgawi yang kekal.
• Berpikir bahwa anak-anak akan tumbuh dengan sendirinya menjadi 

pribadi yang saleh, suci seperti yang anda rindukan.
• Berharap bahwa anak-anak memiliki kemauan dan pendirian kokoh 

pada orang tua dan pada Allah dengan sendirinya.
• Berharap bahwa anak-anak anda begitu naif, sehingga mereka tidak 

mengetahui adanya kepalsuan kekristenan bila hal itu terjadi di rumah, 
sehingga membuat mereka mengabaikan dan tidak mempercayai 
Kristus.
• Berharap anak-anak mempunyai sifat dan tingkah laku yang lebih 

baik daripada contoh yang anda sendiri berikan, teman-teman atau 
lingkungan mereka.
• Mencemari rasa cinta akan keindahan yang ada dalam hati anak-

anak dengan kesia-siaan yang merusak.
• Memenuhi anak-anak dengan pemikiran bahwa mereka lebih unggul 
dibanding teman dan orang-orang disekeliling mereka.
• Membiarkan anak laki-laki anda berpikir bahwa mereka lebih 

berharga/penting daripada saudara wanitanya.
• Memberi konsep pada anak-anak wanita anda bahwa perkawinan 

adalah tujuan akhir hidup mereka.
• Memanjakan anak-anak.
• Menimbulkan sifat mementingkan diri sendiri pada anak-anak anda.
• Memperbincangkan tingkah laku dan sifat anak-anak didepan 

mereka.
• Pilih kasih diantara anak-anak.
• Membiarkan anak-anak mengambil jalan sendiri dan menuruti apa 

yang mereka inginkan hanya untuk menghindari keributan atau alasan 
lain yang sesungguhnya bertentangan dengan pendapat anda tentang 
apa yang baik bagi mereka.

bersambung ke hal 18
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Apabila Allah mengaum, menggelegar, menderu, mengguntur maka 
tidak ada yang mampu berdiri dihadapanNya!!!

Itulah yang terjadi dalam acara Youth Camp '99 dan lebih dari 2500 
anak muda yang datang dari berbagai daerah dan pulau di seluruh 
Indonesia. Selain itu dari negara tetangga (Brunei) juga hadir 15 orang 
serta hamba Tuhan Mawar Simorangkir dan Jakarta hadir untuk mem-
bagikan berkat melalui pujian dan kesaksian hidup.

Tuhan bekerja sangat luar biasa, karena Dia yang mengaum dari Sion 
maka kekuatan iblis tidak dapat bertahan dalam hidup anak muda yang
hadir dalam acara ini, segala kutuk, ikatan dosa dilepaskan dan kuasa 
iblis dihancurkan sebab Allah sedang memulihkan umatNya, 
Haleluyaaa....!!!!

Dengan suasana yang penuh sukacita Tuhan mencurahkan kasihNya 
dari sorga sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan dari curahan 
kasih Bapa yang mengalir dari sorga. 

Ditengah situasi dan kondisi negara Indonesia yang tidak menentu 
dimana-mana banyak terjadi kekacauan dan kerusuhan, namun acara 
Youth Camp '99 dapat berlangsung tanpa ada satu gangguan yang 
berarti, jikalau Tuhan sendiri yang beracara maka tidak ada satu kuasa 
apapun yang dapat menghalangi. Haleluyaaa ....!!!

Dari jumlah peserta yang begitu banyak maka sangat mudah sekali 
terjadi hal-hal yang dapat membuat suasana lingkungan sekitar men-
jadi "kisruh", tapi karena Tuhan sudah melawat anak muda yang hadir 
dalam acara ini akhirnya mereka dapat tertib, disiplin dan tidak ada 
"kekisruhan" di lingkungan dimana mereka tinggal. Haleluyaaa ...!!!

Dengan segala puji syukur yang panitia naikkan di hadapan Tuhan 
Raja diatas segala raja, oleh karena kebaikkanNya pada kita sehingga 
segala sesuatunya dicukupi termasuk biaya selama Youth Camp '99 
berlangsung.

Karena kami percaya dengan iman, jika Tuhan yang mempunyai Youth 
Camp maka Tuhan akan membuat kami seperti orang yang bermimbi.

Maz 126:1-3 Haleluyaaaa...!!!
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GERBONG ITU BERGERAK
Entah angin apa yang mendorong ABRI kembali melaksanakan salah 

satu tugas penting di roda organisasinya mutasi. Tak tanggung-
tanggung, 'roda' mutasi yang diputar kali ini melibatkan seratus 
perwira. Keputusan itu dianggap mendadak. Dan, ada beberapa perwira
tinggi yang tak lazim diganti karena baru seusia jagung menduduki 
jabatannya. Benarkah ini mutasi blasa? Atau, ada bidikan lain di 
belakang keputusan mutasi ini? Pergantlan di tubuh ABRI selalu 
menarik untuk dicermati sebab gerbong yang bergerak dari mutasi itu 
tak hanya melibatkan seratus perwira ABRI, tapi juga seluruh 
lingkungan Dephankam, yakni Mabes ABRI, TNI AD, AU, AL, maupun 
Polri (halaman 2 Jawa Post, 5 Januari 1999).

Alkitab mencatat akan terjadi pergeseran kepemimpinan, secara 
kronologis atau berurutan tercatat bahwa menjelang pembaharuan 
Israel pergeseran tersebut harus terjadi terlebih dahulu. Catatan ini 
ditulis sebagai nubuatan pengharapan bagi Israel menjelang jaman 
yang baru. Pergeseran harus terjadi sebab untuk anggur baru harus 
dipergunakan kantung yang baru pula (Luk 5:37-38). Yehezkiel adalah 
orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mencatat semua nubuatan 
tersebut Nubuatan ini pararel dengan keberadaan peralihan perjanjian 
Lama ke perjanjian Baru, dimana seharusnya Israel mengalami 
pembaharuan melalui kehadiran Yesus (Mat 1:21).

Apabila kita sejajarkan nubuatan Yehezkiel ini dengan keberadaan 
atau masa Yesus ditengah-tengah umatNYA saat itu, maka kita dapat 
menank benang merah sebagai berikut.

1. Yehezkiel 33
a. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga 
Sama seperti Yohanes Pembaptis diutus menyerukan pertobatan bagi 

umat Israel, demikian juga Yehezkiel diutus sebagai penjaga Israel. 
Tujuan Allah disini terwakili dengan jelas pada ayat 11, dimana IA 
menghendaki semua orang bertobat.

b. Berita kejatuhan Yerusalem 
Keadaan Yerusalem, kota pusat pemerintahan kerajaan, dimana bait 

Allah berdiri (Ez 1:2), telah ditaklukkan atau dikalahkan Hanya orang 
yang terluput darinya mampu mem-beritahukan keberadaan Yerusalem 
ini. Pola pemerintahan kerajaan Allah melalui imam-imamNYA telah 
jatuh kedalam pola duniawi dimana imam-imam lebih mencari hormat 
manusia daripada dari Allah, mereka hanya beribadah menurut tata-
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cara manusia (Mat 6:1-24, 15:1-9, Mar 7:5-9, Yoh 12:42-43). Hanya 
mereka yang 'terluput' dari kejatuhan 'Yerusalem' tersebut yang mam-pu 
membentahukan keadaan 'kerajaan imam' yang ada pada saat ini.

c. Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan.

Ayat 31-33 menunjukkan kondisi yang sama dengan keberadaan Israel di 
masa Yahanes Pembaptis (Mat 11:16-17, Luk 7:31-32), pernyataan ini 
dipertegas oleh pernyataan Yesus mengenai Yohanes Pembaptis itu sendiri 
dalam Matius 11:9 dan Lukas 7:26. Sekalipun orang-orang Farisi, ahli 
Taurat dan imam-imam mengetahui keberadaan Yohanes Pembaptis pada 
waktu itu, mereka tetap mengeraskan hati (Mat 3:7-10, Luk 20:3-7).

2. Yehezkiel 34: Tuhan, Gembala Israel yang baik melawan gembala-
gembala yang jahat.
Allah menentang gembala jahat yang menggembalakan dirinya sendiri, 

yang hanya mencari keuntungan tanpa mem-pematikan keberadaan dan 
domba-domba yang digembalakannya (ayat 3-10). Allah juga akan menjadi
hakim diantara domba, mereka yang gemuk dan yang kuat karena meng-
ambil makanan dengan mendesak dan menanduk yang lemah serta men-
ginjak-injak rumput dan tempat minum yang ada akan dibinasakanNYA 
(ayat 16, but I will destroy the fat and the strong. KJV, NKJV NIV NCV, 
NASB, TLB, Amplified Bible, bahasa Indonesia dan Jawa terjemahan lama; 
LAI 1984?). Yesus secara radikal memporak porandakan mereka yang 
berjual beli, dan semua aktifitas yang ada pada Bait Allah pada saat itu (Yoh
2:14-16) Kondisi Bait Allah harus dikembalikan pada porsi yang semula 
yakni sebagai rumah doa (Luk 19:46) Dalam nubuatan mengenai kebera-
daan Bait Allah ini, Yesus berkata bahwa segala kemegahannya akan dir-
untuhkan (Mat 24:2, Luk 21:6). Secara nubuatan pula IA mengatakan akan
membangun kembali dalam tiga hari (Yah 2:19).

Tiga hari menunjuk angka atau waktu yang dibutuhkan kematian Yesus. 
Hal ini menunjuk bahwa 'tubuh'nya setelah melalui masa kematian itu 
kemudian bangkit dan dipulihkanNYA.

3. Yehezkiel 35 Murka Tuhan atas pegunungan Seir
Seir adalah Edom, Esau yang telah menjual hak kesulungannya. Atasnya 

murka Allah tercurah (ayat 9). Sejak semula Allah tidak berkenan terhadap 
kedagingan. Kedagingan akan menjadi 'sunyi sepi' ditinggalkan oleh orang-
orang yang memberi diri hidup dalam kekudusan. Semua yang ada harus 
mengakui bahwa Yesus itu Tuhan (Fil 2.9-10).

Secara langsung Israel (lahiriah) menolak Yesus dan menyalibkanNya.

Semua ini terjadi karena ketegaran hati mereka Kedagingan telah menut-
upi pandangan rohani mereka, tepat seperti perkataan Yesus, mereka tidak 
mau minum 'anggur yang baru', sebab 'anggur yang tua' itu baik (Luk 
5:39). Tetapi sebenarnya mereka tidak mau 'terkoyak' oleh 'anggur baru'. 
Justru karena keberadaan mereka inilah keselamatan sampai kepada bang-
sa-bangsa lain (Rom 9:30-11:24). Inilah 'kantung yang baru', Israel rohani.
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4. Yehezkiel 36: Pembaharuan Israel 
Sasaran Allah adalah memperbaharui Israel rohani untuk membangkitkan 

cemburu Israe! lahiriah (Rom 11:11) Melalui Firman Allah yang memperba-
harui roh dan pikiran, seseorang menjadi 'manusia' lahir baru (ayat 25-29), 
hal ini merupakan inisiatif Allah sendiri (ayat 22-23. 32). Bukan kamu yang 
memilih tetapi AKU yang memilih, kata Tuhan (Yoh 15:16). Tuhan akan 
membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad itu (ayat 33-36, Amos 
9:11-12, Kis 15:16-18), tetapi sebagai 'Kepala'. IA tidak melakukan tanpa 
'tubuh'NYA. Sesuai dengan nubuatan Yesaya, IA akan melakukan pemban-
gunan tersebut bersama-sama 'tubuh'NYA (Yes 58:12). Tetapi pembaharuan
itu harus terjadi terlebih dahulu.

5. Yehezkiel 37:
a. Kebangkitan Israel
Tulang-tulang kering yang merupakan penyangga 'tubuh' itu harus 'bang-

kit', hanya Allah sendiri yang mampu membangkitkannya. Allah akan men-
umbuhkan urat-urat, daging dan menutupnya dengan kulit, setelah hal itu 
terjadi, nafas Allah akan menghidupkannya, ya hanya nafas Allah sendiri 
yang mampu menghidupkannya, dan mereka menjadi suatu tentara yang 
sangat besar, sebuah armada tempur bagi kerajaan surga (ayat 2-10), yang
akan melaksanakan firmanNYA dengan kuat (Yoel 2:11). Bukan kekuatan 
dan kepandaian manusia, tetapi oleh RohKU kata Tuhan (ayat 14, Zak 46, 
Yoh 15:5, Kis 1:8). Apabila Israel rohani ini telah diperbaharui kemudian 
bangkit dalam kuasa Allah secara nyata maka.

b. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali.
Israel rohani (Israel yang berasal dari seluruh penjuru bumi) dipersatukan 

dengan Yehuda (Israel lahiriah, digam-barkan sebagai satu bagian dari 
seluruh suku Israel yang tersisa untuk Daud).

6 Yehezkiel 38-39 Firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog.
Menunjuk kepada peristiwa yang harus terjadi sebelum 'jaman baru' 

dimana semuanya baru, langit dan bumi baru serta Yerusalem baru.

7. Yehezkiel 40-48: Pengelihatan tentang jaman baru.
Secara jelas gambaran mengenai rencana Allah bagi Israel (rohani dan 

lahiriah) dinyatakan. Yang perlu kita perhatikan adalah keberadaan Israel 
rohani yang ada, karena hal ini menyangkut keberadaan bangsa diluar 
Israel lahiriah itu, dimana orang percaya Indonesia merupakan bagian kecil 
didalamnya. Menilik keberadaan orang percaya atau kekristenan secara 
umum di negara ini, kita mendapatkan bahwa 'partai' (denominasi, golon-
glongan, organisasi gereja) baru masih juga muncul, hal ini sungguhlah 
memprihatinkan karena semakin terlihat bahwa kekristenan yang ada di 
negara ini cenderung kepada hal-hal yang duniawi (1 Kor 3:3-5).

Bagaimana mungkin mereka ini satu tubuh apabila keberadaannya ter-
pecah. Hal perpecahan ini masih ditambah dengan adanya rasa takut 
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kehilangan 'kemegahan' (sama dengan 2 Kor 10-12) para 'hamba 
Tuhan' yang lebih dahulu masuk ke ladang pelayanan terhadap adik-
adik rohani mereka, sama seperti nabi tua yang cemburu terhadap nabi
muda atau terhadap hamba Tuhan yang lain (1 Raja 13:11-18, 2 Taw 
18:12-13, 23-34), ditambah perihal 'semak duri' kebutuhan jasmani 
seperti keuangan. mak-anan, pakaian dan lain-lainnya. Hal ini mengaki-
batkan para 'hamba Tuhan' tersebut cenderung lebih memperhatikan 
'domba' yang dapat diambil susu, bulu serta dagingnya untuk keadaan 
yang sama Petrus menasihatkan kepada para penatua (hamba Tuhan) 
pada masanya (1 Pet 52-3) mewaspadai apa yang telah digambarkan 
melalui nubuatan Yehezkiel diatas.

Pembaharuan harus dimulai dari Israel rohani. secara rohani, ber-
bentuk rohani, dalam pimpinan Roh Allah menjadi bangunan rumah 
rohani dari batu-batu hidup yaitu manusia rohani (1Pet4:17, Ef4:23, 
Yoh 16:13, 1Pet 25). Para penjaga harus mulai berseru atas keberadaan
ini, karena secara pasti Allah tidak menghendaki kebinasaan mereka. 
Seperti keberadaan Yohanes Pembaptis yang berseru-seru dipadang 
gurun menyerukan pertobatan bagi Israel (Mat 24:14), demikian para 
penjaga harus berseru di 'padang gurun' dunia ini bagi orang percaya, 
Israel rohani, supaya mereka berbalik kepada Allah, kembali kepada visi
Allah. Dengan demikian maka umat Allah layak menerima kedatangan-
NYA kali kedua. Seruan ini merupakan suatu hal yang sangat serius, 
sebab segala kesalehan (termasuk jabatan) yang telah diperbuat 
sekalipun tidak mampu membawa kepada keselamatan (Yeh 33:12-13).

Pergeseran harus terjadi, setiap gembala jahat dan 'kantung lama' 
tatacaranya akan diganti oleh Allah sesuai dengan kehendakNYA. 
Marilah kita dengan segala kerendahan hati melihat dan datang kepada 
diri kita masing-masing berkaca, serta bertanya mengenai keberadaan 
yang ada selama ini Apabila dalam kita didapati hal-hal seperti yang 
dicatat oleh Yehezkiel tersebut, segera kita kembali kepada DIA. Sebab 
sekali lagi Allah tidak berkenan atas kematian seseorang (termasuk 
mereka yang fasik), tetapi IA menghendaki pertobatan Dan IA tidak 
dapat menglngkari diriNYA, karena ItU barangsiapa datang dan 
mengaku, IA setia dan adil dan menghapus segala kesalahan dan dosa 
kita (2 Tim 2:13, 1 Yoh 1:9) Sungguh kasih Allah yang luar biasa.

Segera kita bergandeng tangan bersatu dalam kasih untuk mencapai 
kesatuan iman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan menuju 
kedewasaan penuh, tanpa cacat, kerut atau yang serupa itu, sebab 
Tuhan sudah dekat (Fil 2:1-8, Ef 4:13, 5:27, Why 22:20). Tuhan Yesus 
Kristus memberkati kita semuanya.

By Hendri S
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sambungan dari hal 11

MENGHUKUM ANAK

1. Sebelum menghukum anak, pastikan bahwa dia memang bersalah. 
Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi orang tua atau anak daripada suatu 
hukuman yang tidak sepatutnya diberikan.

2. Sebelum menghukum anak pastikan bahwa perbuatan itu dilakukan 
dengan sengaja. Bila anak tersebut tidak sadar bahwa ia berbuat salah atau
tidak ber-maksud melakukannya maka kesalahan itu tldak disengaja, dan 
dalam hal ini dia tidak patut dihukum.

3 Jika saudara yakin bahwa mereka patut menerima hukuman, 
laksanakanlah dengan segera

4. Usahakan agar hukuman diberikanmembawa anak-anak pada 
pertobatan.

Ada dua sasaran yang harus diingat orang tua dalam menghukum anak, 
haruslah saudara bertujuan agar anak anda bertobat, menyadari 
kenakalannya, mengerti bahwa perbuatannya yang salah menyebabkan 
kesusahan dan menyesali kesalahannya. Jika ia berbuat salah, maka hati 
nuraninya menyatakan bahwa ia harus menderita karena kesalahan itu, bila
hukuman yang menyakitkan itu mengikuti tindakan yang salah maka 
perbuatan yang salah dan penderitaan akan selalu diingatnya sebagai dua 
hal yang berkaitan Teguhkanlah keyakinan ini agar dalam kehidupannya 
kelak ia tahu bahwa jika ia hidup dan mati dalam dosa maka nerakalah 
yang menjadi tujuannya.

5. Hukuman harus diberikan secara singkat agar tidak melukai perasaan 
anak, kadang-kadang rotanpun berguna. Ams 23:13-14

6. Hukuman jangan sampai mengganggu kesehatan anak anda, ada 
kemungkinan anak anda menjadi cacat seumur hidup karena satu hukuman
yang terlalu berat dan kesakitan yang berlangsung lama. Keadilan harus 
dijalankan disertai belas kasihan.

7. Hindarilah konflik pada saat menyuruh anak saudara untuk taat, karena
menerima sesuatu yang baru sertngkali anak menolak perintah saudara. 

Tamat.
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Memerintah Dengan Jalan
Mnaklukkan Diri

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
sambungan edisi 318

Penaklukan diri di rumah.
Tentang aturan rumah tangga, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang 

di Efesus.

Ef 5:22 "Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan".

Ada beberapa istri-istri yang memberontak terhadap ayat ini dengan mem-
andang jahat suaminya. Mereka rela tunduk kepada Kristus tetapi kepada 
suaminya tidak mau. Saya selalu bertanya. "Apakah ibu selalu menganggap
Kristus itu baik?" Ya, sudah tentu, jawabnya. "Apakah ibu senantiasa mena-
klukan diri kepada-Nya didalam segala hal?" Ya, tidak mesti!

Jadi ternyata persoalannya tidak hanya dengan suaminya tetapi persoalan 
yang pokok adalah tentang penaklukan diri.

Yesus berkata: "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang 
dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk 
Aku".

Pada dasarnya persoalan kita bukan pada orang-orang, tempat-tempat, 
keadaan-keadaan, melainkan pada sifat-sifat kita sendiri. Sifat saya dapat 
baik hanya dengan saya menyerahkan diri kembali kepada Yesus, lalu men-
erima rakhmat dari Dia untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Semakin 
sempurna penyerahan kita kepada Kristus, semakin kita dapat menaklukan 
diri kepada orang lain dan keadaan-keadaan disekeliling kita. Bagaimana 
jalan keluarnya bagi seorang istri yang suaminya kejam, mementingkan diri
sendiri, dan tak mempedulikan istrinya?

Didalam hal ini istri tersebut dapat dihadapi dengan dua pertanyaan 
sebagai berikut:

1. Apa maksud Tuhan bagi hidupku dalam keadaan ini?

2. Tuhan mau berbuat apa melalui hidupku terhadap keadaan ini?

Sebagai jawaban untuk pertanyaan yang pertama, kita ingat bahwa kead-
aan-keadaan dan orang-orang yang sukar dihadapi dapat menyatakan roh-
roh atau sifat-sifat mana yang memerintah didalam hidup kita, misalnya:

1. Ketinggian hati... saya suka marah-marah karena merasa kurang 
dihormati atau dihargai.

2. Sifat membenarkan diri... saya merasa diri saya benar, sebab itu saya 
mempunyai hak untuk memberontak.

3. Rasa kasihan diri sendiri... saya merasa terlalu menderita,

4. Kurang sabar... kapankah nasib hidupku akan berubah?
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5. Ketakutan... saya merasa takut bahaya atau rugi dalam hidup saya 
sendiri.

Sifat-sifat tersebut diatas menunjukkan suatu kekurangan didalam hidup 
kita. Tuhan ingin agar kita dihadapkan dengan bermacam-macam orang 
yang lain, supaya kekurangan-kekurangan didalam hati kita itu dapat diny-
atakan. Kalau kita tidak mengakui kekurangan-kekurangan itu, biasanya 
kita menutupinya dengan menunjukkan kesalahan-kesalahan orang lain. 
Tetapi Tuhan tidak ingin kita mengurus kesalahan orang lain. Dia ingin mel-
epaskan kita masing-masing dan semua kedagingan kita. Sebagai jawaban 
untuk pertanyaan yang kedua diatas, kita harus menginsyafi bahwa Tuhan 
mempunyai suatu maksud agar supaya kita dapat menolong orang lain. 
Kalau orang yang lain itu sungguh-sungguh ada kesalahan atau kelemahan 
besar didalam hidupnya, maka Tuhan ingin agar kita menyatakan kehidupan
Yesus Kristus yang sebenar-benarnya untuk orang itu.

1 Pet 3:1-6, Petrus memberi pesan kepada seorang istri supaya tunduk 
(menaklukan diri tanpa syarat) kepada suaminya dengan maksud memen-
angkan dia kepada Kristus. Si istri tidak menarik suaminya dengan pakaian 
atau perhiasan secara luar melainkan dengan pernyataan sifat kristen yang 
sebenarnya, yaitu perhiasan batiniah. "Roh yang lemah lembut dan tentr-
am". Tuhan berjanji bahwa usaha semacam itu akan menghasilkan buah. 2 
Korintus 10:4-6, jiakalau roh kita dengan segala pikiran dan angan-angan 
yang tidak karuan, ditaklukkan dengan iman kepada Kristus, maka Allah 
akan dengan cepat berurusan dengan lawan-lawan kita. Kita selalu suka 
menyalahkan orang lain: tetapi Tuhan berkata bahwa persoalan saya adalah
saya sendiri. Jikalau sikap hati saya sudah betul, baru Tuhan akan beruru-
san dengan orang lain itu. Inilah yang Tuhan nantikan.

Beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan datang kepada 
pendetanya untuk mohon persetujuan, karena orang perempuan ini mau 
bercerai dengan suaminya. Dia berkata bahwa suaminya itu seorang 
pemabuk, tidak bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan keluarga 
selama 20 (dua puluh) tahun Karena penderitaannya selama itu, maka 
perempuan ini dipenuhi dengan kepahitan hidup. Tetapi pendeta itu berkata
bahwa persoalannya bukan terletak pada sisuami, melainkan pada pihak si 
istri sendiri. Kemudian si istri diberi pelajaran tentang penaklukan diri, 
sehingga dia bersedia untuk kembali memellhara rumah tangga mereka 
berdua. Dia masih berkata bahwa sudah tentu dia tidak mungkin mengasihi 
suaminya lagi. Dengan demikian sikap yang ada didalam hatinya dinyatakan
Dia harus mengakui kepahitan hati, kesombongan rohani, dan lain 
sebagainnya: serta bertobat dihadapan pendetanya. Lalu dia pulang dan 
mengakui sikap-sikapnya yang salah kepada si suami dengan demikian hati 
perempuan yang keras itu dihancurkan dan hati si suami juga mulai hancur.

Setelah beberapa tahun si suami bertobat, kemudian menjadi kepala 
sekolah Minggu. Hasil dari 20 tahun dimana istri itu tidak mau tunduk 
adalah kesukaran dan penderitaan saja tetapi beberapa tahun saja istri 
menaklukan diri, maka hasilnya kesukaan dari gembira. Seorang 
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perempuan telah belajar menang dengan jalan menaklukan diri. Tuhan 
selalu "Siap sedia menghukum setiap kedurhakaan, bila ketaatan kita me-
njadi sempuma". Kalau seorang suami mengambil keputusan yang salah 
yaitu menuju kepada kerugian besar, maka istrinya harus berbuat apa? 
Jawab! Istrinya harus tunduk! Mengapa? Karena kerajaan Allah bukanlah 
makanan dan minuman, melainkan kebenaran, sejahtera, dan kesukaan 
didalam Roh Kudus Sifat baik dari pihak istri adalah lebih penting dari pada 
uang atau harta. Si suami yang harus bertanggung jawab dihadapan Allah 
untuk semua urusan keluarga itu. Banyak keluarga kristen lupa akan hal ini.
Suami dan istri masing-masing, sama menghadap Allah untuk perkara-per-
kara yang berhubungan dengan pribadi masing-masing. Tetapi didalam per-
kara-perkara mereka bersama, si istri harus takluk kepada sisuami sedan-
gkan suami bertanggung jawab kepada Kristus.

1Kor 11:3   "... yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala
dan perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah".

Jikalau memang si suami adalah kepala rumah tangga, apakah dengan 
demikian dia boleh memerintah dan menuntut segala sesuatu seenak-
enaknya sendiri? sayang, bahwa hal ini sering terjadi, bahkan didalam 
rumah tangga orang kristen sekalipun Ef 5:25, Rasul Paulus mengatakan 
bahwa seorang suami seharusnya mengasihi istrinya sebagaimana Kristus 
mengasihi gereja dan menyerahkan diri-Nya baginya Kita dapat mengasihi 
seperti Kristus hanya oleh karena anugerah Allah. Jikalau seorang suami 
menyerahkan diri untuk istrinya sebagaimana Kristus menyerahkan diri 
karena gereja, maka suami itu tidak akan sengaja atau tidak sengaja, 
menghina atau menekan istrinya.

Jikalau seorang istri tidak bersepakat dengan suaminya dan tidak mau 
tunduk, apakah si suami boleh menuntut ketaatannya? Kita mengetahui 
bahwa si istri hanya dapat mengatasi segala sesuatu dengan jalan menak-
lukan diri kepada suaminya. Tetapi juga si suami dapat memerintah didalam
segala sesuatu hanya dengan jalan menaklukkan diri kepada Kristus. Sebab
itu didalam mengha-dapi perselisihan tadi, si suami harus mem-bawa 
persoalan itu dihadapan Tuhan, sehingga mereka dapat bersepakat Kalau 
sudah tidak ada waktu lagi dan mereka harus mengambil kepulusan, maka 
si suami harus memutuskan hal itu dengan takut akan Allah menurut pe-
ngertiannya tentang kehendak Allah, serta me-minta supaya si istri akan 
mengikutinya. Sua-mi tidak memerintah hanya atas dasar kedu-dukannya 
sebagai suami Dia memerintah atas dasar takluk kepada Kristus.

Menaklukan diri kepada pemerintahan
1 Pet 2:13 "Tunduklah, karena Allah kepada semua lembaga (Undang-

undang) manusia".
Hukum negara dan pemerintahan yang menghindari anarkhi. Manusia, 

karena bersifat terbatas dengan sendirinya akan membuat peraturan-per-
aturan dan hukum-hukum yang terbatas. Tetapi pada umumnya, manusia 
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membuat peraturan-peraturan menurut pengertian-pengertian mereka yang
paling baik. Mungkin kita menganggap diri kita lebih dapat membuat pera-
turan yang baik dan adil, tetapi bukan hak kita untuk membuat peraturan. 
Kita hanya wajib menuruti semua keputusan yang ada selama keputusan itu
berlaku. Apakah kita sering bersifat kritik terhadap undang-undang, atau 
terhadap pejabat-pejabat pemerintah, oleh sebab kita anggap itu kurang 
baik? biarlah kita kembali kepada ayat dari 1Pet 2 tadi. "Tunduklah! (artin-
ya: Menaklukan diri tanpa syarat) kepada semua undang-undang manusia.

Bukan karena jasa undang-undang itu ataupun karena pejabat pemerintah
yang membuat undang-undang itu : melainkan karena Allah.

Menaklukan diri didalam gereja
Ibrani 13:17 "... taatilah pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, 

sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus 
bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya 
dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan 
membawa keuntungan bagimu".

Perhatikanlah tekanan : "Taatilah dan tunduklah" (serahkanlah dirimu 
tanpa syarat kepada kehendak orang lain). Alasan yang biasanya dipakai 
oleh orang yang tidak mampu takluk ialah bahwa pimpinan itu salah. Sudah
tentu hal ini bisa terjadi. Tetapi secara jujur kita harus mengakui bahwa 
pada umumnya keputusan-keputusan mereka benar. Persoalan ini terdapat 
didalam Alkitab. Yohanes pembaptis menjauhkan diri dari per-gaulan den-
gan masyarakat, sehingga banyak orang mengatakan bahwa ia kerasukan 
setan Yesus bersama-sama dengan sekalian orang sehingga Ia disebut 
"seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang 
berdosa" (Luk 7:33-34). Mungkin sekali Yohanes pembaptis pernah salah, 
demikian Juga pemimpin-pemimpin pada masa kini. Yesus tidak pernah 
bersalah. Biarpun Yesus tidak bersalah, tetapi setelah 3,5 (tiga setengah) 
tahun Ia melayani dihadapan umum, maka orang-orang menyalibkan Dia.

Didalam hal itu persoalannya bukan kesalahan dari pihak pemimpin, 
melainkan sifat-sifat tidak mau tunduk atau takluk dari pihak lawan-lawan-
Nya Ef 5:18-20, Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan yang penuh 
kesukaan didalam Roh. Lalu didalam ayat selanjutnya (Ayat 21) ia berkata, 
"dengan menaklukan diri satu kepada yang lain dengan takut akan Allah" 
Yesus telah menanggalkan segala hak Ilahi-Nya serta mengambil semua 
batas-batas kemanusiaan, serta menaklukan diri dengan mutlak kepada 
kehendak Bapa-Nya didalam segala sesuatu. Dia mempercayakan diri 
sepenuhnya kepada Bapa-Nya yang akan melaksanakan rencanaNya yang 
kekal didalam dan melalui Anak itu oleh Roh-Nya Oleh karena penaklukan 
itu, maka Allah sangat meninggikan Dia (Flp 2:9-11).

1Pet 5:6  "Mari, saudara-saudara, kita akan keluar dari penjara, yaitu 
keluar dan keakuan kita masing-masing Biarlah kita menaklukan diri 
sepenuhnya kepada Roh Kudus supaya mengalami segala kebesaran dan 
kemuliaan Allah". Amin!!!
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  MARI BERDOA BERSAMA KAMI  

Untuk :

~ Bangsa dan Negara Indonesia

~ Pelayanan dan kebutuhan YPI "Jalan Suci" di seluruh Indonesia

~ Tim pengutusan diseluruh Indonesia

~ Tim pengutusan di Baltimore, USA

~ Pembahgunan asrama LBTC

~ Pertemuan Pendoa Syafaat bulan Maret

~ Kebutuhan Majalah Api Menyala

~ Program PLHK XII bulan Maret-April

~ Follow Up Youth Camp '99 bulan April

Info berlangganan.

Karena pergantian tahun maka kami mengadakan pendataan ulang 
pelanggan majalah Api Menyala. Bagi selurah pelanggan majalah agar 
mengisi data berlangganan dan dikirim ke alamat redaksi.

1. Data berlangganar: (pribadi atau keiompok)

a. Nama (pribadi atau kelompok) : . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Alamat lengkap    : . . . . . . . . . . . . . . . .

telpon/fax    : . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail    : . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Jumlah kebutuhan langganan: . . . . . eksemplar

Langganar, per Exemplar unyuk 1 (satu) tahun Rp. 15.000 (Lima belas
ribu rupiah). Uang tangganan dapat dikirim melalui wesel pos atau bank
dengan mencantumkan pada kolom berita: "Untuk berlangganan 
Majalah Api Menyala"
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