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P E N G I N D J I L A N

Saja menulis tentang hal 
pengindjilan ini, dengan per-
mohonan pada Tuhan, agar Tuhan 
JESUS memimpin saja dalam hal 
membitjarakan tentang pengin-
djilan. Dan saja pertjaja, bahwa 
Tuhan JESUS sendirilah jang 
memimpin saja dalam membit-
jarakan hal pengindjilan ini.

Memurut kesaksian saja sendiri, bahwa saja ditobatkan oleh Roh 
Kudus dengan melalui salah satu hamba Tuhan jang oleh Tuhan 
dipimpin untuk mengadakan kebaktian dimana saja ikut masuk 
Geredja itu. Dan memang karena pekerdjaan Roh Kudus jang 
menjertai hamba Tuhan itu, membuat saja berlutut ingat akan 
diriku, dan menghampiri hadirat JESUS Keristus untuk menerima 
Dia sebagai Djuru Selamat saja pribadi.

Kalau boleh saja katakan, sekarang saja sendiri sebagai orang 
muda jang sering mengindjil di beberapa Geredja2, atau desa2, dan
gunung2. Tetapi saja djuga senang untuk mendengar kan orang lain
jang sedang mengindjil. Memang kedatangan saja untuk menden-
garkan itu, agar supaja saja dapat melihat orang lain dipakai oleh 
Tuhan JESUS, serta melihat kekurangan jang ada pada diri saja, 
atau untuk tidak menerima tjara2 dari orang itu jang tidak sesuai 
dengan Alkitab. Memang ada hal jang mendatangkan berkat bagi 
saja, tetapi djuga ada hal jang tidak sesuai dengan tjara Tuhan 
JESUS, dan saja tidak mau menerima. Hal2 jana akan saja kemu-
kakan ini, telah saja lihat dalam Alkitab, maka saja ingin mem-
bagi2kan pada saudara2.

Apakah Indjil itu ... Tuhan JESUS memerintahkan murid2Nja untuk
mengabarkan Indjil. Dan sebagian dari orang2 Keristen jang mau 
mengabarkan Indjil. Memang kadang2 mereka senang mengabar-
kan Injil. Tetapi kadang2 mereka sendiri tidak tahu arti dari Indjil.

Didalam Perdjandjian Baharu, Indjil banjak sekali artinja. 
Umpamanja: Indjil = Kuasa ALLAH jang mendatangkan selamat 
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(Rum 1:16), Indjil = chabar kesukaan (1Kor 1:17); dan, lain2. 
Maka Indjil adalah chabar baik. Indjil bukannja chabar buruk atau 
djelek. Banjak sekali orang2 tidak tahu arti dari Indjil. Mereka 
berkata mengabarkan Indjil, tetapi dalam pembitjaraannja, men-
gabarkan hal2 jang tidak sesuai dengan tjara Alkitab untuk men-
gabarkan Indjil. Umpamanja: mengabarkan tentang dosa, murka 
ALLAH, atau dengan lain2 hal jang tidak merupakan chabar baik. 
Menurut pendapat saja, Tuhan JESUS menjuruh murid2Nja untuk 
mengabarkan Indjil, jaitu menga barkan kabar baik, tentang hal 
Tuhan JESUS dan hal Keradjaan ALLAH dengan kuat kuasanja. Dan 
bukan kabar djelek jang harus dikabarkan. Saja mengambil tjontoh 
dengan berkata: segala manusia berdosa, dan manusia jang 
berdosa pasti masuk neraka.

Atau tentang murka ALLAH, bahwa manusia jang berdosa itu pasti 
menerima hukuman ALLAH, dan ALLAH akan murka kepadanja, 
kalau tidak bertobat. Pendapat saja perkataan2 itu betul, tetapi itu 
bukan tjara dari pada Tuhan JESUS atau murid2-Nja, untuk 
mengabarkan Indjil.

Banjak sekali orang2 jang pertjaja itu masih me-nangis2 atau 
takut pada Tuhan dengan tidak tahu arti dari takut pada Tuhan, 
oleh sebab diIndjili dengan tjara2 manusia dan tidak dengan tjara 
jang sesuai dengan Alkitab. Sebab mereka takut, mereka berdoa 
dengan menjebut dirinja seperti tjatjing adanja. Hal itu tidak benar 
menurut pandangan saja. Maksud mereka merendahkan diri, dan 
takut pada Tuhan, tetapi sebaliknja mereka salah. Dalam Perdjan-
djian Baru dikatakan: "Tetapi seberapa banjak orang menerima Dia,
kepada mereka, itu diberinja hak akan mendjadi anak2 ALLAH, jaitu
akan orang jang pertjaja akan namaNja (Jah. 1:12). Djadi bukan 
diberi hak mendjadi tjatjing. Kalau kita mengatakan diri kita itu 
seperti tjatjing, berarti ALLAH bapa tjatjing. Dan hal itu adalah 
salah besar. ALLAH ingin supaja dapat bersekutu dengan manusia. 
Dia turun kedalam dunia ini untuk supaja dapat bersekutu dan 
merasakan keadaan manusia. Itulah sebab-nja Dia turun kedalam 
dunia supaja dapat bergaul dengan manusia, dan supaja manusia 
ada keluasan hati untuk bersekutu dengan Tuhan. Djuga supaja ada
persekutuan diantara kita dengan Tuhan JESUS, seperti perseku-
tuan persaudaraan.                     -4-



Tuhan mengadjar pada saja, supaja saja mengabarkan Indjil atau 
kabar baik itu. Dan saja dapat melihat hasilnja, dari perbedaan 
antara mengabarkan Indjil dengan tjara jang sesuai dengan Alkitab,
maka saja dapat melihat Kuasa Keradjaan ALLAH, jang menjelam-
atkan manusia (Rum. 1:16). Umpamanja: Pernah dalam kebaktian 
jang kami adakan jaitu kebaktian pengindjilan jang disertai dengan 
kesembuhan ILLAHI. Dan disitu banjak orang2 jang disembuhkan 
oleh kuasa Tuhan JESUS, lalu mereka bertobat, dan mau menerima 
Tuhan JESUS sebagai Djuru Selamatnja.

Lain dari hal2 jang saja lihat dibeberapa tempat. Ada jg tidak 
memberitakan Indjil, tetapi menarik orang untuk berbuat hal jang 
lain; umpamanja: Mereka tidak ditarik pada Tuhan tetapi ditarik 
pada picnik2 atau permainan2, dan lain2.

Pada waktu saja di Amerika Serikat, saja sering melajani pemuda-
pemudi jang sudah masuk gedung Geredja, tetapi belum bertobat. 
Saja melihat dasar dari Indjil jang mereka pakai bukannja Indjil 
jang benar, maka mereka tidak mau menjintai Tuhan, dan tidak 
mau sungguh2 mendjadi orang Keristen. Sebab memimpinnja tidak 
dengan kuasa ALLAH. Banjak mereka tidak mau sungguh2 pertjaja 
sebab mereka memikir Tuhan JESUS, lebih ketjil dari pada per-
mainan2 atau hal2 jang lain. Itulah sebabnja di Amerika Serikat ada
hippies, sebab orang tidak mendjumpai damai atau kasih jang 
sesungguhnja didalam Geredja, sehingga mereka menemukan hal2 
jang lain jang didunia ini. Mereka ada jang pernah masuk gedung 
Geredja, tetapi karena tempat itu tidak ada Tuhan JESUS-nja, dan 
tidak ada Roh Kudud-nja, maka tidak ada kuasa untuk membuat 
orang2 itu mengenal Tuhan JESUS, atau Indjil tidak ada disitu.

Maka suadara2 kabarkanlah Indjil jang sungguh2 Indjil. 
Kabarkanlah JESUS jang tersalib buat manusia. Kabarkanlah 
Keradjaan ALLAH. Maka nanti saudara akan menerima buah2 jang 
sungguh2 buah. Taburkan benih jang baik, maka saudara akan 
menuai buah jang baik. Kabarkanlah JESUS jang hidup Nazaret, 
maka saudara akan melihat buah jaitu orang2 Keristen. Kiranja 
Tuhan memberkati saudara2 semua dalam pelajanan saudara, bagi 
Tuhan JESUS Radja kita. Amin.

oleh: Rocky S
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DOA JANG MEMBAWA KEBANGUNAN ROCHANI

Pada tahun 1855, pendeta J H Moore dari Geredja Presbyterian 
dikota Connor, Ireland, mendorong salah satu dari anaknja jang 
laki2 untuk mengerdjakan sesuatu jang labih tekun untuk Tuhan.

Tak dapatkah kamu mengumpulkan paling sedikit enam orang dari 
tetanggamu dan menggunakan waktu hanja satu djam sadja 
dengan mereka untuk membatja dan menjelidiki Firman Tuhan.

Maka anak muda itu menjetudjui, lau mengerdjakan sesuatu jang 
lebih tekun, dan hasilnja adalah dengan pembukaan jang pertama 
Sekolah Minggu di Tannybrake. Setelah dua tahun berdjalan, maka 
guru2 dan Sekolah Minggu jang ketjil itu bertam bah semangat lagi 
mengerdjakan sesuatu jang lebih tekun. Mereka telah mengadjak 
orang2 tua dari anak2 Sekolah Minggu untuk menjelenggarakan 
persatuan Doa dan pembatjaan Alkitab didalam sekolahan jang 
tertutup. Tetapi hanja seorang sadja jang mau pada permulaannja 
namun demikian Persekutuan Doa terus berkembang dan dengan 
segera terdjadilah Persekutuan Doa dari guru2 Sekolah Minggu jang 
lebih kuat dan semangat, sebab Roh ALLAH telah ditjurahkan 
kedalam djiwa2 baru jang telah membuka hatinja.

KRISTUS dan SALIB, mendjadi pokok pembitjaraan jang utama 
dalam persekutuan doa itu dan suatu kerinduan jang besar untuk 
memenangangkan djiwa2 bagi Tuhan JESUS sangat menguasai hati 
para pengikut persekutuan itu.
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Dalam persekutuan Doa ini adalah 4orang muda jaitu: M. Quilken, 
Mennely, Wallace dan Carlesk jang sangat ber-api2, dan jang sangat
tjinta untuk datang berhimpun dalam persekutuan Doa itu. Riwajat 
dari George Muller telah membangkitkan hati mereka sehingga me-
miliki iman jang besar kepada Tuhan JESUS, bahwa Tuhan sebagai 
pendengar Doa. Mereka memulai berhimpun dengan tetap dirumah 
Sekolah jang sudah tua di Kelisdan mentjurahkan kehausan untuk 
memohon Kebangunan Rochani Saudara2 jang seperasaan meng-
gantungkan diri pada mereka lalu memutuskan pertobatan hidupnja
jang sunggguh2 dan selalu berdoa dengan iman jang besar memo-
hon satu permohonan jang pasti dan djelas.

Dalam tahun 1855 datanglah berita Kebangunan Rochani diantara 
orang2 Amerika. Mereka mendengar bagaimana dikota New York, 
12,000 orang pekerdja berhimpun setiap hari untuk berdoa, dan 
seperti Jakub mereka berseru: Tiada Engkau kulepaskan sebelum 
Engkau memberkati aku.

Persekutuan Doa2 terus berkembang didaerah itu, demikian djuga 
orang2 jang bertobat terus ber-tambah2. Dengan tjepat kota 
Connor telah tersiar di-mana2 disebabkan sedang bernjala2 dengan 
api jang sutji itu. Sebuah kebangunan Rochani, jang besar adalah 
seperti api sebuah hutan jang terbakar.

Kamu boleh menurut djedjaknja, mengikutibagaimana njala api 
jang ketjil itu dimulai.

Begitu tjepat kemadjuan dan mendjalar terus melebar sehingga 
tak dapat ditjapai dengan pandangan mata lagi. Njala api itu terus 
berkobar-kobar memetjah sekali sadja kebanjak-banjak tempat2, 
dan sekarang kita melihat sebuah kebakaran itu besar sekali.

Ja, itulah sebuah anugerah jang mengherankan. Kamu boleh mem-
perhatikan peristiwa ini dikota Connor sekitar tahun 1858 itu. Maka 
pada tahun 1859 api dari Surga turunlah dan meluas, kesemua 
daerah2 di Antrin, Down, Derry, Tyrone dan lain2 daerah dinegeri 
Ulster, dan sampai hari ini tahun 59 diperingati sebagai tahun 
anugerah Tuhan jang sangat baik sekali.

Dikota Connor banjak orang2 bertobat terdjadi sekali gus ber-
sama2. Di Ahazhill, Ballymen, dan di lain2 tempat itu terdjadilah 
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keharuan jang besar. Dosa dibuang sebagai sampah, dan orang2 laki2 dan 
perempuan sering rebah keatas bumi sampai berlangsung beberapa hari 
dalam keadaan kekalahan mutlak dihadlirat Tuhan ALLAH. Jang lain tiba2 
seperti terkena tusuk dengan pedang jang tadjam dan tangisan kesakitan 
jang-meminta tolong jang sangat, untuk menawarkan hati, sampai ke 
dengaran di-djalan2 dan ladang2.

Sebuah kedjadian jang sungguh2 terdjadi ialah: Seorang-petani jang 
sedang pulang kerumahnja dari pasar dikota Bellmena. Pada waktu itu 
pikirannja sedang asjik sekali tertudju pada perdagangannja. Ia berhenti 
melepaskan lelah, lalu mengeluarkan uangnja dan mulai menghitung. Tiba2
satu hadirat, jang sangat menakutkan menjelubungi dia. Dan seketika itu 
djuga pikirannja terpantjang pada dirinja sendiri sebagai orang berdosa 
jang sedang berdiri ditepi neraka. Maka mas dan peraknja dihamburkannja,
lalu ia djatuh diatas debu, dan disepandjang djalan dia ber-teriak2 
menangis memohon keampunan.

Ada lagi sebuah kedjadian jang mengherankan terdjadi di antara anak2. 
Pada suatu hari disekolahan, guru sekolah sedang memperhatikan seorang 
anak jang sedand dibingungkan untukmenghadapi peladjaran. Lalu 
diantarnjalah pulang dalam oleh rombongan anak2 jang lebih tua. Ketika 
dua pemuda itu dalam perdjalanannja pulang mereka melihat sebuah 
rumah jang orangnja tidak ada (rumah kosong), lalu pergilah kesana, lalu 
masuk dan berdoa. Sedang mereka berlutut, maka beban kesusah annja 
hilang dari dalam hatinja mereka itu. Maka mereka melompat2lah diatas 
kakinja, dan berobah mukanja mendjadi sukatjita, Ketika kembali 
kesekolahannja ia lari menemui gurunja dan dengan wadjah ber-seri2 ia 
berseru: Pak betapa bahagia-nja saja. Saja telah memiliki Tuhan JESUS 
didalam hati saja. Seorang demi seorang anak2 masuk kedalam kelasnja 
dengan tenang. Pada kesempatan itu guru itu mengikuti dan mendapati 
anak2 sedang berbaris sepandjang lantai (ditanah), masing2 menjendiri 
bersudjud pada lututnja. Dengan segera doa jang tenang itu mendjadi 
sebuah tangisan jang keras memilukan. Suara itu dapat didengar sampai 
ke-mana2 sampai menembus hati. Mereka semua sudjud pada lututnja, dan
tangisannja memohon, keampunan sampai terdengar diruangan kelas 
anak2 wanita diatas tingkat. Dalam sekedjap sadja seluruh anak2 
disekolahan, berlutut dan dalam suasana doa jang serentak sehingga kelas2
meratap sampai kedengaran di-djalan2. 

Tetangga2 dan orang2 jang sedang lewat banjak jang datang dan ketika 
mereka berdjalan melewati ambang pintu, mereka direnggut oleh satu 
kuasa jang dirasainja menekamnja sehingga mereka djatuh. Setiap ruangan
dipenuhi dengan orang2, baik laki2 atau perempuan dan anak2 jang sedang

mentjari Tuhan. -8-



Pendeta2 dan pelajan2 doa dari kota telah dikirim, dan-sepandjang hari itu
penuh suasana perkembangan pada Tuhan JESUS. Sekolahan itu telah 
disebut oleh orang2 banjak sebagai,Rumah Tuhan atau pintu gerbang 
Surga. Kesaksian2 jang sederhana dari empat orang pemuda dari Kota 
Connor itu sangat meparik perhatian dan sungguh diperkenan Tuhan. 
Melalui mereka Kebangunan Rochani itu telah mentjapai Belfsat. 

Maka sekonjong2 pendeta2 telah bekerdja berat ber-tahun2 lamanja 

dengan sia2, mendjumpai penjerahan diri mereka dari djiwa2 berpenjakit 
dosa itu berteriak ramai karena Firman Tuhan jang oIehnja diberitakan 
mendjadi Firman Tuhan jang hidup. Maka oleh persekutuan kasih dari guru2
Sekolah Minggu dan teman-teman Jang Iain2, mereka, masing2 dengan 
segera dapat menjelesaikan pekerdjaan. Perhimpunan2 jang besar dapat 
dikuasai.

Daerah2 jang terkenal kedjahatannja dan banjak perkelahiah, telah dapat 
dimenangkan dengan kabar Indjil Perdamaian. Musuh2 jang menaruh 
dendam serentak djatuh dan bertekuk lutut dibawah kaki Djuru Selamat 
Tuhan JESUS Keristus. Negeri Belfset seluruhnja mendjadi seperti sebuah 
kota ALLAH. Anggota2 geredja dari ber-bagai2 geredja jang belum 
bertobat, pemabuk2, pengolok2 dan orang2 Keristen jang setengah2 telah-
dibangunkan rochaninja. Seluruh geredja2 Ulster dan Belftes,  masih 
merasakan arus penjegaran dan kehidupan rochani akibat Kebangunan 
Rochani jang telah datang karena djawaban doa dan pergulatan jang 
sungguh2 dari persekutuan Doa empat orang muda itu.

- - - John Sheaner - - -

Apakah saudara ingin melihat kebangunan Rochani jang besar dinegara 
kita Indonesia, sehingga ribuan orang akan disapu masuk Keradjaan ALLAH 
oleh satu pentjurahan Roh ALLAH dari Surga?

Hai umat Keristen dan Geredja2 Tuhan semua, bangunlah. Ribuan djiwa2 
sedang mati, neraka sedang diisi terus sekalian orang2 jang tidak selamat 
akan binasa, pengadilan ALLAH, pasti kita hadapi tidak terketjuali bagi 
saudara2.

Bolehkah kita. berharap Kebangunan Rochani pada masa sekarang ini. Ja, 
djikalau orang2 Keristen jang telah dilahirkan baru mau membajar kepada 
Tuhan untuk djandji-Nja dan sjarat2njauntuk Kebangunan Rochani jang 
telah tersurat, didalam kitab 11 Tawarich 7:14.

(disambung pada halaman 25).
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3. Persediaan makanan. Perlengkapan diberi dengan kuasa 
Tuhan, apabila segala perlengkapan yang lain gagal. Imamat Lewi 
26:26; Mazmur 105:16; dan Yehezkiel 4:16.

4. Tongkat untuk mendisiplinkan orang. Teguran dan disiplin 
Tuhan akan dinyatakan dari dalam Sion. Yesaya 9:4. 

5. Anak panah/tombak. Tuhan akan berperang dari Sion melawan
segala seteruNya, namun senjata2 perang bukannya senjata biasa, 
melainkan senjata2 rohani. Lihatlah Habakuk 3:9, 14; 1 Smuel 
14:27, 43.

6. Tongkat seorang dalam perjalanan. Banyak orang kan 
berangkat keluar dari Sion, pergi ke ujung2 bumi.

7. Tongkat Harun yang ajaib. Tuhan akan membuktikan 
wewenang dari orang2 yang keluar dari Sion atas NamaNya. 
Keluaran 7:9-19.

8. Tongkat tanda kekuasaan. Tongkat seorang Raja menunjukkan
kuasa dan wewenangnya,Kristus, Raja kita, mengedangkan tongkat 
kekuasaanNya dari Sion.

Dari Sion kuasa Allah dinyatakan didalam hal menetapkan dan 
memperkembangkan pucukNya yang telah ditanam-Nya, di bumi, 
didalam hal melengkapi segala kebutuhan rakyatNya. 
mendisiplinkan anak2Nya memberi mereka kuasa didalam 
peperangan, menghancurkan segala sesuatu yang melawan 
rencanaNya, dan menyatakan KerajaanNya di seluruh muka bumi. 

Sion adalah satu2nya sumber kebenaran yang sungguh2 diatas 
bumi. Tongkat KerajaanNya adalah tongkat Kebenaran.

Memerintahlah diantara seteru2mu.

Kristus akan memerintah secara yang nyata, biarpun masih ada 
seteru2Nya di dunia.

Seteru2 itu bersifat penguasa2 rohani dan juga orang yang 
dikuasai oleh penguasa2 itu.

"Memerintahlah" adalah dari kata dasar radah, yang berarti 
"menginjak di bawah kaki." Perkataan itu didalam 
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Adjarlah  kami  Berdoa

"Iaka Aku ini berkata kepadamu: Pintalah, maka akan diberi . . 
kepadamu, tjarilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah pintu, 
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena tiap2 orang jang 
meminta ialah menerima; dan jang mentjari, ialah mendapat; dan 
jang mengetuk pintu, baginjalah pintu akan dibukakan." (Lukas 
11:9,10).

Apabila murid2 JESUS jang pertama bertanja kepada Dia, tentang 
bagaimana tjaranja berdoa, maka sebagian dari djawab anNja 
terdapat dalam ajat2 jang diatas.

Dalam ajat2 ini JESUS menundjukkan tiga matjam doa atau tarap 
doa, jang boleh dialami oleh segala orang Keristen. 

I. Meminta dan menerima. Tuhan JESUS berdjandji bahwa kita 
boleh meminta barang apapun atas namaNja, maka Dia akan 
membuatnja kelak (Jahja 14:13). Dia ingin memberi banjak 
pemberian kepada kita kalau kita hanja memohon menurut 
kehendak-Nja (1 Jahja 5:14). Sebab itu kita harus mengetahui 
pemberian apakah jang Dia ingin memberi kepada kita.

Dalam Alkltab Tuhan memberi banjak djandji tentang pemberian2 
jang dapat kita terima hanja dengan meminta sadja sebagai 
berikut:

1. Kehiduoan Baru dan Kebenaran dalam Keristus JESUS.

Karunia ALLAH bukannja seperti dosa itu. Karena dji-kalau banjak 
orang sudah mati oleh sebab dosa seseorang, maka terlebih lagi 
anugerah ALLAH dan pemberianNja melimpah kepada banjak orang 
didalam. anugerah, jaitu JESUS Keristus jang seorang djuga. Maka 
pemberian itu berlainan halnja dengan jang disebabkan oleh dosa 
seorang. Karena hukuman dari sebab seorang itu membawa kepada
hal kena hukuman tetapi karunia ALLAH, jang dari sebab banjak 
dosa, membawa kepada hal dibenarkan. (Rum 5:15, 16).
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-pi terlebih pula supaja kamu bernubuat. (1Korintus 14:1) .

7. Kehidupan Kekal.

Karena upah dosa itu maut, tetapi karunia ALLAH itu, hidup jang 
kekal didalam Keristus JESUS Tuhan Kita. (Rum 6:23).

Segala dombaku mendengar akan suaraku, dan Aku kenal dia dan 
sekaliannjapun mengikut Aku, dan Aku memberikan kepadanja 
hidup kekal, maka se-kali2 tiada domba itu akan binasa se-
lama2nja dari dalam tanganku. (Jahja 10:27, 28).

8. Keradjaan.

Djanganlah takut, hai sekauan domba jang ketjil ini karena itulah 
kesukaan Bapamu mengaruniai kamu keradjaan itu. (Lukas 12:32). 

Jang tertulis diatas ini merupakan hanja beberapa diantara banjak 
pemberian jang Tuhan mau memberikan kepada kita denaan 
tjuma2 asal kita memohon dengan iman sadja. Pemberian2 ini 
meliputi segala keperluan untuk tubuh dan djiwa kita dan meleng-
kapi kita untuk hidup senang dan dengan berhasil didalam dunia ini 
dan djuga mendjamin kepada kita tentang kesela matan jang kekal.

Djadi orang Keristen sudah dilengkapi untuk hidup didunia ini dan 
didalam hidup jang kekal hanja dengan berdoa atas iman pada 
tarap jang pertama ini jaitu tarap memohon dan menerima 
pemberian dari Tuhan.

Tetapi djikalau doa kita hanja tetap pada tarap ini, kita seolah2 
menganggap ALLAH sebagal Senter Klas atau mungkin sebagai 
pelajan kita pribadi. Apa lagi kita melalaikan-banjak berkat jang 
lebih besar jang dapat kita dialami dalam kehidupan Keristen jang 
lebih dewasa.

II. Mentjari dan mendapat. Seringkali terdjadi bahwa sesudah kita 
meminta dan menerima pemberian2 Tuhan, tetapi hati kita masih 
belum puas. Makin menerima, makin kita ingini, dan kita masih 
merasa kosong.

Kadang2 se-olah2 Tuhan dengan sengadja menghentikan pember-
ian2Nja untuk beberapa waktu supaja kita mentjari suatu hubungan
jang lebih erat dengan Dia.
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Atau barangkali kita djatuh dalam segala matjam kesukaran dan 
pertJobaan didunia ini dan kita mulai merasa ketjewa dan sepi.

Atau didalam dunia ini kita bertemu dengan banjak hal Jang tidak 
dapat klta mengerti, dan kita rindu sekali untuk lebih mengerti 
tentang maksud Tuhan untuk hidup kita, demikian djuga apakah 
maksud Tuhan didalam dunia ini.

Kerinduan2 jang lebih besar dan lebih dalam ini tidak - dapat 
dilengkapi dengan memohon dan menerima berkat. Tidak ada 
pemberian lagi jang dapat memuaskan kita.

Djustru kita tidak perlu lagi pemberian, tetapi kita memerlukan 
sang Pemberi. Djadi kita harus mentjari Tuhan sendiri, dengan 
mengingat akan djandji2Nja bahwa orang jang mentjari Dia dengan 
segala jakin hatinja akan mendapat akan Dia (Uiangan 4:29). 
Dalam hal ini kita akan merasa suatu kerinduan jang besar untuk 
mengenal ALLAH sendiri setjara pribadi. Sebagaimana dikatakan 
oleh pengarang Mazmur: Ja ALLAH. Engkaulah ALLAHku, pada 
dinihari aku mentjari. Engkau, bahwa dji waku berdahaga akan 
Dikau dan tubuhkupun rindu akan Dikau pada suatu tanah jang 
kering lagi dengan matinja sebab tiada berair. (Mazmur 63:2).

Kita akan berusaha untuk masuk dalam suatu hubungan kasih 
dengan Dia jang mengasihi djiwa kita. Kita akan berkata, seperti 
adinda dalam Sjlrul Asjar Sulaiman: Aku hendak mentjari 
kekasihku. (SjirulAsjar 3:2).

Kalau kita mulai mentjari Tuhan, kita akan mengalami, bahwa 
mentjari itu lebih sukar daripada merninta dan menerima pember-
ian2. Kita dapat mengingat akan Elia jang setelah dipa kai oleh 
Tuhan dengan heran dan dengan segala matjam tanda2, dan mud-
jizat dan inenjampaikan Firman Tuhan dengan kuasa; tetapi kemu-
dian daripada itu' dia melarikan diri kepadang belantara dalam kea-
daan kalah dan ketjewa ,sehingga dia mengeluh, dihadapan Tuhan 
dan mentjari suara Tuban. Achirnja dia dapat memenangkan diri dan
mendengar suara Tuhan jang lemah lembut (1 Radja2 19:1-12).

Atau kita mengingat djuga akan Musa jang memeliharakan 
dombanja di-gunung2 dipadang belantara selama empat puluh 
tahun supaja dia dapat tenang dan disiapkan untuk menghadapi 
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Tuhan dan berbitjara dengan Tuhan muka dengan muka.

Didalam Daniel fatsal 9 dapat kita batja tjerita tentang Daniel jang 
mentjari wahju tentang maksud Tuhan jang dalam, untuk umatNja dan 
dunia. Daniel berpuasa dan berdoa itu selama tiga minggu, sambil 
mengakui dosanja, dan dosa2 bangsanja. Sementara Daniel menjediakan 
hatinja dan mentjari Tuhan, ada suatu peperangan jang lain diudara. 
Karena pada waktu Daniel mulai berdoa, Malaikat Djibril diutus oleh Tuhan 
kepadanja, tetapi Malaikat itu dihalangi oleh penghulu (penguasa) dari 
Persis. Tentara2 ALLAH memerangi dan mengalahkan kuasa2 kege lapan 
jang mengikat satu negara. Daniel mentjari Tuhan tidak hanja untuk 
memuaskan diri sendiri, atau kerinduan hatinja, tetapi djuga supaja Tuhan 
dapat menerima suatu kemenangan diatas kuasa kegelapan diudara dan 
supaja maksud Tuhan bisa di laksanakan didalam sedjarah dunia ini.

Tuhan sendiri menaruh didalam hati kita suatu kerinduan untuk mentjari 
Dia. Tetapi kita harus mentjari Dia dengan sebulat hati kita. Kita mengingat 
akan perkataan JESUS: Tjarilah dahulu Keradjaan ALLAH serta kebenaran-
nja, maka sekaliannja itu akan ditambahkan kepadamu (Mat 6:33). Atau 
kita mengingat akan perkataan Paulus didalam Kolose 3:12: Djikalau kamu 
sudah dibangkitkan beserta dengan Keristus, tjarilah . . perkara jang diatas,
dimana Keristus ada, duduknja disebelah kanan ALLAH. Tetapkanlah 
pikiranmu didalam perkara jang diatas, djangan perkara jang dibuml. Kita 
melepaskan segala keinginan kita untuk pemberian2 Tuhan dan segala 
pikiran tentang kesukaran dan kekuatiran dunia ini. Kita memusat-kan 
segala pikiran kita kepada Dia, dan kita se-olah2 mengulurkan, tangan kita 
kepada Dia dengan kasih. Mungkin pada saat itu . . RohNja akan berbitjara 
didalam hati kita tentang beberapa ke salahan kita atau sikap2 kita jang 
harus dimatikan, supaja kita dapat menghadapi Dia dengan hati murni dan 
sutji. Tetapi achirnja kita harus berdiam dan mengetahui bahwa Dia sendiri 
ALLAH, dan klta akan mendengar suaraNja jang lemah lembut berbitjara 
pada kita. Dan kita akan mengetahui bahwa: 

I. Alah djandji Tuhan: Aku kasih akan orang jang mengasihi aku, dan 
barang siapa jang mentjari aku dengan radjin, ia itu kelak akan mendapat 
aku.

Segala orang jang mentjari Tuhan pasti akan mendapat. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . dan dengan mentjari Tuhan kita masuk hupungan 
kasih jang heran dengan Tuhan jang memuaskan kerinduan hati kita jang 
sangat dalam dan djuga kerinduan hati kita jang sangat dalam itu membuat
kerinduan hatiNja pada kita. Tetapi sekarang masih ada taraf doa jang lain 
jang akan kita bitJarakan.
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III. Mengetuk pintu.  Pintu2 biasanja berhubungan dengan pela 
janan kita dan ladang2 kita dalam pekerdjaan Tuhan. Kalau Paulus 
berkata bahwa di Epesus sudab terbuka bagiku pintu jang besar dan
kelapangan, (1 Kor 16:9) maka dia berbitjara tentang kesempatan2,
untuk pelajanan sebagai rasul.

Kalau kita berbitjara tentang mengetuk pintu, maka dengan itu kita
mengakui bahwa dunia ini genggaman dari tangan si iblis jang telah 
meridjadi penghulu dunia ini. Dalam pelanan kita, kita selalu harus 
menjerang daerah musuh dan kita berusaha supaja merebut daerah
itu kembali untuk Keradjaan ALLAH. Kalau kita mulai bekerdja 
dalam pekerdjaan Tuhan jang baru, maka kita. se-olah2 mengintai 
daerah si musuh, dan pengalaman kita seperti orang jang 
menjerang kota jang berbenteng dan pintu gerbangnja tutup. 

Kita sendiri tidak dapat membuka pintu2 untuk pelajanan kita. 
Sebagaimana ditulis diatas, kalau kita meminta, maka kita, 
menerima, kalau kita mentjari, kita mendapat. Tetapi ka lau kita 
mengetuk pintu, bahkan kita memukul benteng itu dengan segala 
tenaga kita, tetapi kita tidak dapat membuka pintu itu, maka 
berdjandjilah JESUS: akan dibukakan. Jang membu kakan pintu 
seharusnja ALLAH sendiri (2 Kor 2:12; Wahju 3:8).

Bagian kita hanjalah untuk mengetuk sadja. Kita bergumul dalam 
doa dengan memakai sendjata2 rochani jang telah Tuhan berikan 
kepada kita. Demikian djuga Roh itupun menolong pada kelemahan 
kita. Karena tiada, kita tahu akan barang jang hendak kita pohon-
kan dengan sepatutnja; melainkan Roh itu me mohonkan karena 
kita dengan keluh-kesah, jang tak terkatakan (jaitu jang tak dapat 
kita utjapkan) Rum 8:28. Sendjata peperangan kami itu bukannja 
menurut keadaan dunia, melainkan kuasa ALLAH akan merobohkan 
kota jang teguh2. Pintu2 gerbang akan dibukakan dan benteng2 
dirobohkan oleh kuasa Roh Kudus jang menaikan doa sjafaat mela-
lui kita. Kita mengetuk pintu dengan djalan menjerahkan diri kita 
untuk dipakai oleh Rohul Kudus itu dalam doa sjafaat jang hebat itu.

Peperangan rochani ini jang dimulai oleh Roh Kudus mendjadi 
suatu pergumulan jang besar. Didalam peperangan itu pikiran dan 
tubuh kita dipakai setjara jang begitu keras sehingga Rasul Paulus 
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pernah menganggapnja sebagai sakit akan bersalin. (Galatia 4:19). 
Tetapi kita tidak boleh memulai doa sjafaat ini atau meneruskannja 
menurut kehendak kita sendiri. Pekerdjaan doa ini ialah pekerdjaan 
Roh Kudus melalui kita. 

Kita dapat djuga dalam doa mengetuk pintu untuk orang2 lain. 
Umpamanja rasul Paulus meminta supaja orang2 di Kolose berdoa 
supaja ALLAH membukakan kami suatu pintu bagi pekabaran Indjil, 
akan ber-kata2 dari hal rahasia Keristus. Kolose 4:3.

Kita sudah diberi kepastian dari Tuhan bahwa kalau kita mengetuk 
pintu, maka pintu itu akan dibukakan dan djuga bahwa pekerdjaan 
Tuhan tidak dapat diberhentikan oleh manusia. - Tengoklah Aku 
sudah menghadapkan padamu pintu terbuka jang seorangpun tiada 
dapat menutupnja (Wahju 3:8). Kemenangan kita dalam peperan-
gan itu sudah kita terima lebih dahulu dalam doa sebagaimana 
Tuhan JESUS djuga sudah mengatasi segala penderitaan penjaliban-
Nja padat waktu Dia berdoa ditaman Djetsemani.

Apabila Roh Kudus sudab berdoa didalam kita dan dengan-
demikian sudah membuka pintu pelajanan untuk kita, maka kita 
sudah menang. Tinggal sadja kita masuk dan memiliki tanah.

- - - - - - 00 - - - - - 

Dalam ber-matjam2 keadaan segala orang Keristen jang 
sudah dewasa kerohaniannja akan mempraktekkan ketiga 
matjam doa itu; jaitu memohon dan. menerima, mentjari 
dan mendapat dan mengetuk pintu supaja dibuka. Biarlah 
kita diadjar oleh Tuhan tentang tiga matjam doa ini supaja 
kita dilengkapi dengan sepenuhnja untuk pelajananNja.

E. B. Stube.
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(Inilah sambungan dari Laporan dari Amerika, oleh: Rev. E. B.
Stube & Ev. J. Rochani S. jang dimulai pada nomer 3).

Pinecrest. 
Lebih dari dua bulan kami tinggal di Pinecrest jaitu sekolah Alkitab 

jang betul2 dipimpin oleh Roh Kudus. Selama hidup saja, saja 
belum pernah melihat Sekolah Alkitab jang seperti itu. Mengapa 
saja berkata: betul2  dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah sekolah2 
Alkitab jang lain2  tidak dipimpin oleh-Roh Kudus. Saja tidak 
bermaksud berkata bahwa sekolah Alkitab jang lain dipimpin oleh 
Roh Kudus. Kalau saudara berkata sekolah Alkitab saudara dipimpin
oleh Roh Kudus, boleh sadja. Tetapi di Pinecrest adalah luar biasa. 
Kadang2 peladjaran tidak djadi karena Roh Kudus hadir disitu, dari 
mereka sal ing-melajani satu dengan jang lain. Saja sering datang 
kekelas itu, dan betul2 Roh Kudus jang mengadjar mereka itu. 
Pernah saja mengikuti sekolah tenang doa. Dan Gururja berkata: 
lebih mudah berdoa dari pada mengadjar tentang doa. Dan itu 
memang betul. Sebab kalau betul2 diserahkan kepada Roh, Roh 
Kudus sendiri jang mengambil alih dan jang memimpin sendiri lalu 
kelas itu tidak djadi. Dan Roh Kudus menjatakan dirinja itu melalui 
nubuatan2, karunia2 lidah, penterdjemahannja, marifat, dan lain2. 
Dan mereka mendoakan satu dengan jang lain dan saling melajani 
didalam Roh. Kedjadian seperti itu tidak satu atau dua kali sadja, 
tetapi saat itu hampir selalu begitu terus. Dan selesai kenjataan2 
Roh Kudus, lalu baru pengadjaran2. Pernah waktu saja ikut itu ada:
Njanjian2 didalam-Roh dinjanjikan, dan mereka djuga setelah itu 
saling menun-pangkan tangan keatas satu dengan jang lain. 
Begitulah tjara mereka beladjar. Dan saja dapat melihat, bahwa 
tjara itu lebih tjepat, sebab Roh Kudus sendiri jang mengadjar.
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Dan di chapel (rumah Kebaktian) Roh Kudus selalu mengam bil 
alih pimpinan. Mereka tidak mementingkan satu orang jang berdiri 
dimuka. Dan mereka mementingkan Tuhan sendiri. Djuga kadang2 
ada chotbah. Tetapi sering kali tidak ada chotbah selalu hampir 
terus Roh Kudus jang Menjatakan DiriNja. Dan kalau Roh Kudus 
turun, manusia tidak dapat berbuat apa2. Dan nubuatan2, 
karunia2lidah, marifat, penlihatan2; dan lain2 itu dinjatakan. Dan 
kebaktian2 itu sangat hebat. Baik pudji2-annja, saja belum pernah 
melihat ditempat jang lain, jang seperti itu. Pertgadjaran2nja, djuga
sangat hebat sekali. Sungguh2 Tuhan sendirilah jang dipentingkan. 
Dan kemuliaan bagi Tuhan sadja. Pudji Tuhan. 

Memang menurut pendapat saja, sekolahan itu achirnja betul2  
hebat. Semuanja itu adalah dasar bagi pelajan Tuhan. Memang 
mereka harus diadjar dengan tjara itu. Baik pudji2annja 
pengadjarannja dan kenjataan (manefestasi) Roh, perlu sekali bagi 
hamba2 Tuhan seperti itu. Sebab kita melajani Tuhan bukan dengan
kekuatan kita manusia, tetapi oleh Roh ALLAH sendiri.  Kita hamba2
(anak2) Tuhan, untuk melajani Tuhan harus dengan kuasa Tuhan. 
Dan dengan pimpinan dari Roh Kudus. Sebab dengan pikiran 
manusia, kita tidak tahu apa jang orang2-perlukan. Tetapi kalau 
dengan pimpinan Roh Kudus, Roh Kudus-sendiri jang memimpin 
kita untuk melajani orang2 dengan mane festasi2 Roh. Sebab Roh 
ALLAH-lah jang tahu segala perkara. Dan kalau kita memberikan 
kebebasan Roh Kudus bekerdja melalui kita, maka berhasil. Sebab 
Roh ALLAH jang melajani 8endiri pada mereka. 

Inilah apa jang dapat saja laporkan pada saudara2 dari-perdjala-
nan kami waktu ada di USA. Kiranja Tuhan JESUS memberikan 
berkat pada kita semua. ANIN.

STUBE, dan ROCKY.
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( Sambungan dari nomor 3. )

Walaupun mungkin beberapa diantara pendapat2 ini benar dan, 
jang lain salah tetapi Tuhan tidak mengizinkan pemisahan pada 
dasar kepertjajaan atau peraturan lain daripada pokok iman jang 
terpenting. Kalau suatu golongan orang beriman memisahkan diri 
daripada sidang djemaat setempat karena suatu adjaran jang 
chusus, mungkin pengadjaran geredja jang baru itu, tidak akan 
lebih sesuai dengan Firman Tuhan, djuga geredja mereka itu tidak 
akan sesuai dengan Firman Tuhan.

Kalau kita ingin menurut Alkitab kita harus hanja membentukkan 
sidang2 djemaat pada dasar tempat sadja, tidak pada dasar dogma.
Walaupun pengadjarin kita sesuai dengan Firman Tuhan tetapi 
kalau kita memisahkan diri daripada anak2, ALLAH jang lain pada 
dasar suatu dogma jang chusus maka geredja2 kita telah mendjadi 
suatu sekta. Maksud Tuhan, bahwa sidang djemaat kita meliputi 
segala anak2 ALLAH setempat itu dan tidak hanja prang dengan 
dogma jang sama. 

Kalau dalam hati kita, kita ingin melaksanakan sidang2 djemaat 
setempat, kita akan menghadapi persoalan2 jang keras dalam 
pekerdjaan kita. Kalau kaju Salib JESUS belum bekerdja dalam hati 
segala orang Keristen disitu, betapa banjaknja kesempatan untuk 
perselisihan, kalau segala orang beriman dikumpulkan mendjadi 
satu sidang djemaat. Tabiat duniawi ingin menerima hanja orang2 
dengan pendapat2 atau adjaran2, jang sama, dan menolak segala 
orang dengan pendapat2 jang lain. Persekutuan jang terus menerus
dan jang erat dengan orang2 jang menafsirkan Alkitab setjara jang 
tidak sesuai dengan tafsiran kita sukar untuk hawa nafsu kita, tetapi
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berguna untuk roh kita. Tjara2 Tuhan untuk memetjahkan persoal-
an2 bukan dengan djalan pemisahan, tetapi dengan djalan merang-
gung kaju Salib. Dia ingin kifa menaklukan diri kepada kaju  Salib-
Nja supaja segala persoalan itu akan mengerdjakan lemah lembut 
dan kesabaran Keristus didalam hati kita. Kalau persoalan2 itu 
timbul, dan kalau kita belum beladjar untuk menang gung kaju 
Salib, mungkin sekali kita akan saling ber-bantah2an, dan achirnja 
memisahkan persekutuan. Mungkin kita mempunjai pendapat dan 
pengertian jang baik, tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada 
kita untuk memperlihatkan suatu sifat jang baik. Mungkin kita 
pertjaja dengan baik, tetapi Tuhan mengudji untuk mengetahui 
apakah kita mengasihi dengan baik atau, tidak. 

Dalam Rum 14 diterangkan bagaimani tjaranjri untuk bergaul 
dengan orang2 jang pendapatnja berlainan dengan kita. Bagaimana 
sikap kita kalau dalam geredja kita terdapat orang jang berpantang 
dan orang jang merajakan hari sabat hari sabtu. Kita akan memikir 
bahwa tidak mungkin satu geredja meli-puti orang jang merajakan 
hari sabtu dan jang lain merajakan hari minggu, atau orang jang 
berpantang dan jang lain makan-daging dengan bebas. Tetapi inilah
keadaan jang dihadapi oleh rasut Paulus. Biarlah kita memperhati-
kan kesimpulannja Ada  p  un o  r  an  g     j  an  g     l  emah iman  nj  a itu kamu 
sambut  l  ah  ,     t  eta  p  i,     bukannja dengan maksud ber-ba  l  ah2 didalam ha  l
jang waham. (ajat 1) Siapakah engkau ini jang menjalahkan hamba
orang lain Maka kepada tuannja sendirilah baik ia tegak atau rebah,
tetapi ia akan tetap tegak, karena Tuhan berkuasa menegakkan, dia
(ajat 4). Sebab itu, biarlah djangan kita ber-tuduh2-an, sama 
sendiri, melainkan terlebih baik kamu memutuskan ini : . . Bahwa 
djangan seorang memberi ajak atau sakit hati kepada . . saudara 
itu. (ajat 13). SemogaTuhan memberi Kasih Keristus. Semoga 
Tuhan memberi hati terbuka. Aduh. Kebanjakkan anak2-ALLAH 
begitu fanatik tentang dogma2 mereka sendiri supaja mereka tida 
mau menerima orang jang mentafsirkan Alkitab setjara jang 
berlainan dengan mereka itu. Tetapi Tuhan ingin kita mengasihi 
orang dengan pendapat jang lain. (ajat 15).

Ini tidak berarti bahwa segala anggauta sidang djemaat, boleh 
berpendapat atau pertjaja sesuai dengan keinginan mereka sendiri. 
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Tetapi persoalan tentang perbedaan dogma2 tidak-dapat dipetjah-kan 
dengan djalan membentukkan partai2, pada-dasar dogma2 itu, tetapi 
dengan djalan mengasihi orang dengan pendapat jang lain itu. Dengan 
mengadjar mereka dengan-kesabaran mungkin kita dapat menarik mereka 
sekalian untuk-masuk persatuan   i  man (Epes 4:13). Kalau kita menantikan, 
Tuhan dengan kesabaran, mungkin Dia akan memberi anugerahnja . . 
untuk merobahkan pendapat mereka, atau Dia akan djuga menundjukkan 
kepada kita kelemahan dalam pengadjaran kita. Keadaan rochani seorang 
guru diudji kalau pengadjarannja dilawan.

Guru2 harus beladjar lemah-lembut, tetapi demikian djuga segala orang 
beriman. Kalau mereka menginsjafi tugas mereka dalam Tubuh, mereka 
akan mengetahui bahwa tidak segala . . anggauta jang boleh menetapkan 
dan mengadjar dogma. Jang lain harus beladjar untuk menaklukkan diri 
kepada orang jang telah Tuhan panggil dan lengkapi untuk djawatan untuk 
mengadjar umatNja. Guru rochani perlu karunia2 rochani dan pengalaman 
rochani untuk mengadjar, sebab itu tidak segala orang jang boleh 
mengadjar.

Suku2. Karena didalam Satu Roh djuga sekalian sudah dibaptis kan 
mendjadi satu tubuh, baik orang Jahudi, baik orang Gerika, baik abdi, baik 
orang jang merdeka maka kita sekalian diisikan dengan Roh jang satu 
djuga. (1 Kor 12:13). Orang Jahudi selalu berprasangka jang keras sekali 
bertentangan dengan suku jang lain. Mereka itu menganggap bangsa jang 
lain, nadjis, dan bahkan dilarang untuk makan dengan orang bangsa jang 
lain itu. Tetapi Paulus mendjelaskan, dalam suratnja kepada orang 
Korintus, bahwa dalam sidang djemaat orang Jahudi dan orang Gerika 
mendjadi satu. Segala perbedaan didalam Adam telah dilemparkan kalau 
orang itu didalam Keristus. Suatu geredja jang dikumpulkan pada dasar 
Buku tidak sesuai dengan Firman Tuhan. Orang jang mendjadi anggauta 
sidang djemaat tergantung kepada tempat kediaman mereka itu, tidak 
kepada suku mereka.

Pada masa ini didalam segala kota besar didunia adalah, geredja2 untuk 
orang berkulit putih, dan geredja2 untuk jang berkulit hitam, geredja2 
untuk orang Eropa dan geredja2 untuk orang Asia. Segala geredja2 ini 
telah didirikan oleb sebab orang Keristen tidak mengerti bahwa dasar untuk
pembentukkan sidang djemaat ialah kota, bukan suku. Tuhan tidak 
mengizinkan pemisahan anak2Nja pada dasar warna, kebiasaan, atau 
pangkat. Suku itu tidak mendjadikan soal; kalau mereka itu tinggal disatu 
kota, sebab semuanja anggauta sidang djemaat. Tuhan mengumpulkan 
orang beriman dari matjam2 suku setempat mendjadi satu sidang djemaat,
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supaja sidang itu, boleh, memperlihatkan kehidupan jang satu dan 
se-Roh jang satu dari pada AnakNja. Segala sesuatu jang 
bephubungan dengan tabiat-duniawi dihilangkan oleh anugerah 
Keristus. Segala tabiat kita didalam Adam telah dilenjapkan kalau 
kita didalam Keristus. Biarlah kita mengingat bahwa sidang djemaat
setempat selau meliputi segala orang beriman setempat itu dan 
tidak meliputi orang jang tinggal ditempat jang lain.

(6) Bangsa2. Orang Jahudi clan orang kafir mempunjai 
perbedaan suku dan bangsa, tetapi dalam Geredja ALLAH tidak ada 
orang Jahudi atau orang Gerika. Tidak ada pepbedaan suku, dan 
tidak ada perbedaan bangsa. Segala orang beriman jang tinggal 
disatu kota, tidak tergantung kepada bangsa mereka, semu anja 
satu sidang djemaat. Didalam dunia ini ada perbeddan diantara 
orang Tionghoa, orang Perantjia orang Inggris, orang Amerika, 
tetapi didalam kerochanian tidak perbedaan satu dengan jang lain. 
Kalau seorang beriman Tionghoa tinggal dikota Nanking, orang 
itulah anggauta sidang djemaat di Nanking. Kalau seorang Perantjis 
beriman tinggal di Nanking, ialah . . djuga anggauta sidang djemaat
di Nanking. Demikian djuga untuk orang segala bangsa, djikalau 
mereka itu sudah lahir baru. Firman Tuhan mengakui sidang djem-
aat di Roma, sidang djemaat di Epesus dan sidang djemaat di Tes-
alonika, tetapi Firman Tuhan itu tidak mengakui geredja bangsa 
Jahudi, atau geredja Tionghoa, atau geredja Inggris. Dalam Alkitab 
nama2 kota berhubungan dengan sidang-djemaat2 Tuhan oleh 
sebab perbedaan jang satu2nja jang diakui oleh Tuhan diantara 
anak2Nja.

Kalau seorang beriman dari bangsa apapun djuga pindah - 
ketempat jang lain, ia langsung mendjadi anggauta sidang djemaat 
ditempat jang baru itu, dan tidak berhubungan lagi dengan sidang 
djemaat ditempat dahulu. Tidak mungkin seseorang tinggal disatu 
kota dan berhubungan dengan geredja ditempat-jang lain. Kalau 
orang Tionghoa pindah dari Nanking ke Hankow, ia mendjadi 
anggauta sidang djemaat di Hankow. Demikian djuga orang Inggris 
jang pindah dari London ke Hankow, langsung mendjadi sidang 
djemaat di Hankow. Kalau seseorang ganti kota, dia harus ganti 
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sidang djemaat djuga. Tetapi hubungan dengan geredja tidak tergantung 
kepada asal kebangsaan-nja.

Umpamanja kalau utusan kami pergi dan Tiongkok ke Asia. Tenggara 
harus ber-hati2 djangan membentukan suatu Geredja -Tionghoa diluar 
negeri ditempat itu. Kita boleh mengadakan Universitas Tionghoa diluar 
negeri atau Perkumpulan Tionghoa, diluar negeri. Tetapi kita tidak boleh 
mengadakan Sidang Djemaat Tionghoa diluar negeri. Sidang djemaat selalu
sidang djemaat setempat.

Tjara Tuhan untuk memisahkan GeredjaNja ialah pada dasar tempat, 
bukan bangsa. Sebab itu geredja Tuhan mengakui orang asli, atau orang 
asing, negeri kafir atau negeri Keristen. Kalau kita ingin mengikuti rentjana 
Tuhan, kita tidak - boleh membedakan diantara geredja Tionghoa dengan 
geredja asing, diantara pekerdja Tinghoa dengan pekerdja asing, atau uang
Tionghoa dengan uang asing.

Kalau kita kirim utusan keluar negeri untuk memulai geredja jang baru 
disana, geredja itu sepatutnja harus dipimpin oleh orang asli, ditjukupi oleh
orang asli, dan diluas-kan oleh orang asli, dan bukan oleh orang utusan. 
Tetapi pekerdjaan ini harus di diorganisir pada dasar kota2 bukan pada 
dasar negeri itu. Umpamanja kota Peking. Teori orang utusan disana 
membedakan diantara orang Tionghoa dengan orang asing di Peking, tetapi
Firman Tuhan membedakan orang beriman di Peking (dari bangsa apapun 
djuga) dengan orang beriman dikota jang lain. Dalam Alkitab tidak ada 
rentjana ALLAH untuk mengadakan suatu geredja di Tiongkok, tetapi ada 
rentjana untuk sidang djemaat di Peking. Alkitab tidak mengakui geredja 
Perntjis, tetapi ada sidang djemaat di Paris. Kalau kita mengerti dengan 
djelas tentang rentjana ALLAH untuk membentuk-geredjanja (jaitu pada 
dasar kota, dan bukan pada dasar negeri) kita akan mengerti rentjanaNja 
untuk pekerdjaan utusan.

(7). Pangkat2. Pada masa Paulus, perbedaan diatara orang abdi dengan 
orang merdeka besar sekali, tetapi dalam geredja-mereka dapat menjem-
bah Tuhan dan bepbakti ber-sama2. Pada masa ini kalau tukang betjak dan
Presiden Republik kami miik Keristus dan tempat kediaman meleka sama, 
maka keduanja anggauta sidang djemaat jang sama. Kita boleh kirim 
utusan kepada tukang betjak tetapi kita tidak boleh mengadakan sidang-
djemaat chusus untuk tukang betjak. Pangkat2 tidak boleh mendjadi dasar 
untuk membentuk sidang djemaat. Dalam geredja Tuhan tidak ada abdi 
atau merdeka.
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Dalam Alkitab ketudjun pokok jang disebut diatas dilarang diatas - rang 
sebagai alasan untuk memisahkan geredja Tuhan. Sebetul-nja ketudjuh 
pokok ini ialah umpama2 dari segala alasan jang lain jang dapat diadakan 
oleh pikiran manusia untuk memisahkan geredja Tuhan. Sedjarah geredja 
selama dua ribu tahun ialah tjerita jang sajang tentang tjara manusia untuk
merugikan persatuan geredja itu.

Orang2 jang menang.

Batas sidang djemaat ialah kota, dan sidang djemaat setempat tidak boleh
dipisahkan. Kita boleh bertanja: kalau ke hidupan rochani dalam sebuah 
sidang djemaat setempat rendah sekali bolehkah beberapa anggauta 
berhimpun untuk mendjadi-sidang jang lain. Djawaban Firman Tuhan ialah:
Tidak boleh. Dan memang sama sekali tidak boleh. Firman Tuhan 
mengizinkan pembentukan sidang2 djemaat pada dasar tempat sadja. 
Bahkan kegagalan dalam kerochanian dalam sidang djemaat itu bukanlah 
alasan jang tjukup untuk memisahkan sidang: djemaat itu. Kalau tjara 
untuk bekerdja, pimpinan, dan organisasi dalam sidang djemaat setempat 
itu djelek sekali, maka kita masih - tidak boleh memisahkan diri dari 
persekutuan itu. Kita harus mengingat dengan baik bahwa tempat ialah 
dasar jang satu2nja untuk memisahkan geredja Tuhan. Tidak ada dasar 
jang lain dengan Alkitab.

Dalam fatsal 2 dan 3 dari Wahju terdapat 7sidang djemaat di 7kota. 2 
sadja jang tidak ditegur tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Ke5 jang lain 
disalahkan. Keadaan rochani kelma sidang djemaat itu sangat djelek. 
Sidang djemaat itu lemah, kalah, tetapi walaupun demikian, sidang 
djemaat mereka itu, jang sungguh2, bukan sekta. Kerochanian mereka 
djelek tetapi kenjataan, mereka benar, sebab itu Tuhan hanja memerintah 
anggauta2 mereka untuk mendjadi orang jang menang. Tuhan tak 
menjuruh mereka supaja keluar dari sidang djemaat itu.

Tidak mungkin seseorang keluar dari sidang djemaat setempat. Kalau 
saudara lebih rochani dari pada anggauta2 jang lain, maka haruslah 
saudara memakai pengaruh rochani saudara dan kuasa doa saudara untuk 
menghidupkan sidang djemaat itu lagi. Kalau sidang djemaat itu tidak 
berobah, ada dua kenrungkinan untuk sadara: saudara harus tinggal tetap 
disitu, dengan memelihara kesutjian saudara, atau saudara harus pindah 
tempat kediaman saudara.

Sajang sekali kalau beberapa anggauta rochani keluar dari sidang djemaat
setempat dan membentuk sidang djemaat jang lain, hanja karena 
anggauta2 jang lain masih lemah dan muda dalam keKristenan mereka. 
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Anggauta2 jang kuat itu seharusnja tinggal tetap didalam sidang 
djemaat itu sebagai orang jang-menang, dan menolong saudara2 
mereka jang lemah, dan membawa sidang djemaat itu kepada 
kemenangan Tuhan. Betapa mudahnja, untuk mendjauhkan diri dari
orang beriman jang dalam pemandangan kita kurang dewasa dari 
pada kita, dan untuk bersekutu, hanja dengan orang jang kita 
senangi. Karena kesombangan dan kesenangan kita sendiri dalam 
hal kerochanian kita sering lupa bahwa sidang djemaat setempat 
harus meliputi segala orang beriman setempat itu; djadi kita 
mengetjilkan persekutuan Keristen dan memilih diantara anak2 
ALLAH. Kelakuan ini mendja dikan kita orang jang bersekta, dan 
kelakuan ini menjakiti - hati Tuhan. 

oleh: Watchman Nee.

( Sambugan dari halaman 9 ).

Tuhan pasti dan akan menepati djandjiNja. Dia bukan pembohong. 
Tuhan se-kali2 tidak akan membatalkan perdjandjian-Nja dalam 11 
Tawarich 7:14 itu jang demikian bunjinja:

APABILA UMATKU JANG TERSEBUT NAMAKU ATASNJA, ITU 
MERENDAHKAN DIRINJA DAN MEMINTA DOA DAN MENTJARI 
HADLIRATKU DAN BERTOBAT DARIPADA DJALANNJA JANG DJAHAT 
ITU, MAKA AKU DJUGA MENDENGAR DARI DALAM SURGA DAN 
MENGAMPUNI DOSANJA DAN MENJEMBUHKAN NEGERINJA. 

Inilah djawaban Tuhan kepada orang2 jang bimbang hati-nja. 
Surga telah sedia untuk mentjurahkan RohNja. Bagaimanakah 
saudara2 sekalian. Apakah jang telah Tuhan kerdjakan Kebangunan 
Rochani di Wales pada tahun 1904 di Koren pada tahun 1903 dan di 
Ireland pada tahun 1859. Dia tetap dan telah siap sedia berbuat 
untuk kita hari ini.

M. Z. Wien.
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Pudji nama Tuhan JESUS.

Selamat bertemu kembali dengan semua saudara pentjinta, 
madjalah API MENJALA. Kami mengutjap sjukur atas doa2 saudara 
(ri), dan surat2 itu telah kami terima.

Ada chabar gembira bagi saudara2 semua jaitu madjalah API 
MENJALA mulai no 3 dan seterusnja djumlahnja telah diperbanjak. 
Maka bagi saudara2 jang ada teman atau saudara seiman jang 
mungkin membutuhkan untuk dibangunkan kerochanianja dan ada 
kerinduan untuk mendjadi langganan dari madjalah API MENJALA, 
maka hendaklah saudara peminat menuliskan nama dan alamat 
untuk dikirimkan kepada Redaksi, dan Redaksi akan memperhatikan
permintaan saudara2.

Alamat Redaksi adalah :

Red. API MENJALA

P.O. Box 2, Malang.

Sudilah saudara2 untuk mendoakan kami supaja madjalah kita, 
dapat terus berdjalan dengan lantjar dan tidak terlambat sampai 
ditangan saudara. Dan semuanja ini supaja nama Tuhan JESUS 
sendiri jang dipermuliakan. Kiranja Tuhan kita JESUS KERISTUS 
memberkati kita semua. AMIN.
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SEMARANG.

Dari Jajasan Pengutusan Kabar Indjil Sepenuh telah kami terima 
madjalah HIDUP BARU. Terima kasih banjak atas kiriman ini. Kami 
telah membatjanja dan kami begitu diberkati oleh kesaksian2 jang 
sungguh2 menuntun kepada hidup baru dalam Tuhan JESUS.

Permohonan kami supaja kami ditjatat sebagai langganan tetap. 
Sebagai imbalannja maka tiap2 penerbitan madjalah API MENJALA 
pasti akan kami kirimkan kepada JPKIS.

Tjaruban, MADIUN.

Surat saudara telah kami terima. Terima kasih atas kiriman 
madjalah dari saudara kepada kami. Kiranja Tuhan memberkati.

Bantur, SUMBER MANDJUNG KULON.

Sdri. Sarah Pudjiastuti, terima kasih atas surat sdri. Kami senang 
sekali mengirim madjalah API MENJALA pada sdri. Kiranja madjalah 
ini boleh menguatkan iman sdri. Pudji Tuhan

Bandung.

Red Madjalah PELITA terima kasih atas kiriman madjalah-sdr. pada
kami Kami merasa diberkati membatja madjalah sdr. Tjatatlah kami
sebagai lengganan tetap pada madjalah sdr itu. Demikian djuga 
kami akan mengirim madjalah API MENJALA tiap2 terbit kepada sdr.
Tuhan memberkati.

Bandung.

Red Madjalah TERANG HIDUP terima kasih atas kiriman madjalah 
sdr. pada kami. Kami merasa sangat diberkati membatja madjalah 
saudara. Tjatatlah kami sebagai langganan tetap. Demikian djuga 
kami akan mengirim madjalah API MENJALA pada sdr Pudji Tuhan. 
Tuhan memberkati kami semua.
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Saudara M Soelahman, wah . . . kami terkedjut mendengar 
saudara membeli madjalah API MENJALA dipendjual buku. Karena 
madjalah API MENJALA selamanja tidak pemah kami djual. Sebab 
kami memberikan dengan gratis sadja. Untung sekarang saudara 
telah mendapatkan alamat kami sehingga saudara tidak perlubeli 
atau tjari2 pendjual buku jang lama2. Dan permintaan dari saudara 
kami terima. Dan kami harap sekarang saudara sudah 
menerimanja. Djuga beberapa alamat jang saudara kirimkan pada 
kami, djuga sudah kami penuhi. Djangan lupa sekali lagi atau ber-
kali2 untuk mendoakan si madjalah API MENJALA, supaja terus 
mendjadikan berkat bagi anak2 fuhan JESUS. 

MALANG.

Sdri. Ira Tri kami telah menerima surat sdri. Dan Pudji Tuhan 
kalau, selalu mendatangkan berkat bagi saudari. Kami senang kalau
sdri. tetap mendjadi Zangganan madjalah API MENJALA. Doakanlah 
kami terus.

MALANG.

Sdr. Ch Suhardi, kami telah membatja surat sdr. Dan kami 
membolehkan sdr. untuk membatja dan mengikuti madjalah kami. 
Dan djangan kuatir selama Tuhan Gembala kita akan, kirim 
madjalah API MENJALA pada saudara. Doakanlah supaja Tuhan 
serantiasa beserta dengan kami.

SEMARANG.

Nj: Ruth, surat nj. telah sampai dimedja kami. Dan kami senang 
sekali mendengar tentang pekerdjaan sdri. Terima kasih kami 
utjapkan atas kesediaan sdri. sebagai anggauta Peduker. Kami akan
mendoakan pelajanan nj. Pudji Tuhan. Dan kami akan selalu 
mengirimkan madjalah kami pada nj.
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Api  dari  Allah

"Adapun kedatanganku ini hendak melemparkan api keatas 
bumi; dan betapakah sukanja Aku, kalau2 api itu sudah 
menjala." (Luk 12:49).
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1. ROH MENJURUH AKU PERGI. . . . Harga a.Rp 175, (oleh: Rev. 
David du Plesis. Diterdjemahkan oleh Rev. E. B. Stube ).

Sebuah buku baru jang sekarang baru sadja selesai ditjetak dan 
sudah diterbitkan, dengan kertas HVS halus dan sampul jang 
mengkilat, ukuran buku 13 x 23 cm dan tebalnja berisi 123 
halaman.

Buku ini baik sekali untuk hamba2 Tuhan dan buat semua-orang 
jang pertjaja jang memberi peladjara bagaimana, Roh Tuhan 
selalu memimpin hidup kita setiap hari. Segeralah pesan 
langsung kealampt kami: PO Box 2 Malang Semua buku2 akan 
dikirim tertjatat, ongkos kirim bebas.

2. Telah disediakan kuku2 ketjil atau booklet untuk menuntun 
kehidupan Keristen dan hamba2 Tuhan Harga a.Rp 15, - Pesanan 
langsung dialamatkan pada: PO Box 2, Malang. Semua buku2 
akan dikirim setjara biasa, ongkos kirim bebas  tetapi kalau ingin 
dikirim tertjatat harus ditambah oleh bea tjatat pemesan. Buku 
ini ditjetak dengan kertas HVS jang berukuran rata2 10x15 cm 
dan isi 30 halaman. Nama2 buku tersebut ialah:

Dasar persatuan dan pemisahan, Rahasia Geredja-jang mula2 
hilang, Baptisan Rohul kudus, Dua Baptisan, Pesan pada Geredja, 
ALLAH tidak mempunjai tjutju, Surat kehidupan Keristen, Hidup 
jang merdeka, dil.

3. Madjalah bulanan Mudjizat Mudjizat diachir Zaman.

Oleh: EV B B Longkutoy. Barga langganan ltahun Rp 100, 
Pesanan dialamatkan langsung pada:

Evangelis B B Longkutoy.
Langoan, Menado.
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4. Disediakan ber-matjam2 madjalah dalam bahasa Inggeris, 
diantaranja: DECISION, PISGAH, REVELATOR, BIBLE FRIEND, 
CRUSADER, TESTIM0NY, VOICE IN THE WILDERNES, dll. 

Dan djuga beberapa matjam trktat2 tidak didjual, dapat diterima 
dengan gratis, tetapi semua permintaan harus disertai ongkos 
kirim dang setjukupnja dengan uang, atau, prangko. Semuanja 
traktat2 itu dalam bahasa Indonesia. Hubungilah langsung, 
kealamat: 

B K. 3K, PO Box 10, Jogjakarta, atau. 
Madjalah API MENJALA, PO Box 2 Malang.

5. Pusat HIDUP BARU jang beralamat Kotak Pos 171, Bandung 
menjediakan traktat2 dan selebaran2 jang dibagikan detjuma2. 
Hubungilah Pusat HIDUP BARU djika saudara mau 
mendapatkannja maka Pusat HlDUP BARU akan melajani dengan 
senang hati. Demikianlah sdr. D B Crosbie mengabarkan pada 
kami. Saudara2 hamba2 Tuhan, djikalau saudara ingin 
mendapatkan traktat2 dan keterangan2 lain, hubungilah 
langsung:

D B Crosbie.
da. Pusat HIDUP BARU,
Kotak Pos 171, Bandung.

Dan bagi sdr semua jang ingin berlengganan madjalah PELITA, 
kami memberikan alamatnja:

Red. Madjalah Geredjani PELITA
Djl: L.L. R E. Martadinata 99 Pay.
BANDUNG.

Madjalah ini madjalah bulanan. Harga perdjilidnja, Rp 10 - Bagi 
sdr jang mau membatja atau berminat, langsung berkirimsurat 
pada alamat tersebut.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Maka Indjil keradjaan ini akan dlmasjurkan didalam seIuruh dunia 
ini akan mendjadi suatu kesaksian bagi segala bangsa, kemudian 
daripada itu, barulah tiba kesudahan itu. Matius 24:14.
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Tengoklah,  dengan  segera  akan  Kulemparkan  API
keatas dunia ini. Api hukumanKu akan menghanguskan
segala  pembangunan  jang  tidak  Kukehendaki  dan
rentjana manusia jang tidak bersandar kepadaKu.  Api
penjutjianKu akan membersihkan dan menjempurnakan
segala hati  orang jang sudah mentjari  wadjahKu.  Api
RohKu akan melengkapi segala orang sutjiKu dan akan
mendahului, memimpin dan menerangi mereka diselu-
ruh  dunia  dimana  kuasa  IndjilKu  akan  dinjatakan
dengan kemuliaan.

ApiKu akan mendjalar keseluruh dunia pada hiri2 jang
achir  ini  dengan membawa kebinasaan dan sengsara,
atau kemuliaan dan kehidupan. Dan segala mata akan
melihat pekerdjaanKu, dan segala machluk akan meng-
etahui  bahwa  Akulah  ALLAH  dan  diluar  dari-padaKu
tidak  ada  ketebusan,  keselamatan,  kehidupan  atau
pengharapan.

Anak2Ku  djanganlah  engkau  takut  dan  djanganlah
engkau gentar;  karena bagimu ApiKu mendjadi  suatu
perisai dan kelepasan. Tetapkanlah hatimu. Siapkanlah
hatimu untuk dibersihkan dan dikuduskan oleh ApiKu,
dan untuk diurapi dengan kuasa ApiKu itu. Karena Aku
akan menjiapkan engkau dan melengkapi engkau. Dan
engkau akan keluar di-tengah2. Api itu dengan selamat
dan  melihat  segala  pekerdjaanKu  dan  kemuliaanKu
pada hari jang achir2 ini.
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